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החשש: הרפורמים יקבלו הכרה 
בניהול רחבת הכותל המערבי

מסתמן: רוב בקרב שרי הממשלה בעד יישום מתווה הכותל

מרבית הסיעות המרכיבות את הקואליציה הנוכחית, 
בתמיכת השר כהנא, פועלות לקידום מתווה הכותל • 
במפלגות החרדיות מבטיחים מלחמת חורמה: "נרעיש 

את העולם היהודי. התנועה הרפורמית לא מכירה בכלל 
בכותל המערבי ומבחינתם מדובר באבן ותו לא. נחשוף 
את הפרצוף האמיתי של הרפורמים, קבוצה קיקיונית 

שנתמכת ע"י אנשים שחלקם מצהירים שאינם מאמינים 
בבורא עולם. מה להם ולכותל המערבי?" | עמ' 11

אבי גרינצייג

יחי הסולטן
השופטים מעוניינים: 

לדחות את הקיצוץ בשנה

מדוע משפחות האסון במירון עדיין לא קיבלו פיצויים?

השבוע נזכרתי בסולטן הטורקי המנוח באיזיט 
האימפריה  מייסד  של  המיתולוגי  יורשו  השני, 
זיכרונו  השני.  מהמט  הסולטן  העותמא'נית, 
הפראית  התנהלותו  בגלל  עלה  לא  באיזיט  של 
של הסולטן הנוכחי, רג'פ טאיפ ארדואן, שעצר 
וכלא בשבוע שעבר שני תיירים ישראלים שהעזו 
שמדובר  הילדותי  בחשד  ארמונו  את  לצלם 
במרגלים, ככל הנראה מתוך רצון לסחוט איזה 

הישג דיפלומטי.
מה שהזכיר לי את מנהגי הסולטנות הקדומה, 
'יש  יו"ר  של  הדרמטית  הכרזתו  דווקא  הייתה 
החליפי  הממשלה  וראש  החוץ  שר  עתיד', 
פריימריז  של  העתידי  קיומן  על  לפיד,  יאיר 
מלאת  לרגל  הקרוב,  ינואר  בחודש  במפלגתו, 

עשור להקמתה.
המנהג  השתרש  השני  באיזיט  של  בתקופתו 
המפוקפק ולפיו עם עלותו לכס המלכות, רוצח 
אחיו,  בשרו,  שארי  כל  את  המוכתר  הסולטן 
אחייניו ובני דודיו, לבל יהין מי מהם לפקפק על 

מלכותו ולנסות להדיח אותו.
)הטור המלא בעמ' 14-15(

עתירת הארגונים החרדיים רשמה ניצחון בבג"ץ: 
השופטים דורשים מהמדינה לנמק מדוע לא לדחות 

את הקיצוץ בסבסוד המעונות לשנת הלימודים 
הבאה • עו"ד זלמן בלאק שייצג את ארגון 'אמת 
ליעקב' בעתירה: "בג"ץ הבין שההחלטה התקבלה 
בצורה חפוזה שפוגעת באופן בלתי מידתי" | עמ' 8

אפילו יו"ר הוועדה ח"כ ווליד טאהא, רעם על כך שלדיון בוועדת הפנים בנוגע לפיצויים למשפחות 
קורבנות אסון מירון הגיעו רק הח"כים החרדים: "היה בולט ומגעיל שמי שהשתתף בדיון על פיצויים 

לנפגעי אסון מירון היו רק ח"כים חרדים" • נציג משרד האוצר הרתיח את חברי הכנסת החרדים 
כאשר הצהיר שהפיצויים ידונו רק לאחר פרסום מסקנות ועדת החקירה | עמ' 8

אלפי פעילי 'לב לאחים' בכינוסים להרחבת מהפכת התשובה
אלפי פעילי לב לאחים משתתפים בימים אלו בסדרת כינוסים לקראת מגבית 'אנכי מבקש' להרחבת מהפכת התשובה 

• המגבית תגיע לשיאה בימים שלישי ורביעי בשבוע הבא • מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי ומרן ראש הישיבה הגרי"ג 
אדלשטיין בהבטחה מיוחדת לתורמים: "שילכו בניהם ובנותיהם בדרך טוב תמיד" • הרב אליעזר סורוצקין מנכ"ל 'לב 
לאחים: "הם, אולי ניצחו אותנו עכשיו בחד-פעמי, אבל אנחנו ננצח אותם ברב פעמי, במאבק על חיי הנצח" | עמ' 10 

רחבת הכותל המערבי )צילום: ראלף רולצ'ק(

השופט עוזי פוגלמן מקריא את החלטת השופטים

ממשיכים את המהפכה!
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4,563 פעילים בכל רחבי הארץ < 858 שיעורי תורה < 3,280 חברותות < 2,087 ילדים בשנה נרשמים למוסדות תורניים
 182 נערים בשנה נרשמים לישיבות קדושות < 7,950 משפחות בשנה  נמצאות בקשר עם פעילי לב לאחים
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יום ה', לסדר אשר הנחני בדרך אמת ה'תשפ"ב 
  

 

הנה כל מגמתנו וחפצנו לעשות נחת רוח לבורא כל עולמים, ולקדש את שמו בעולמו,  

ואין לך שמחה גדולה יותר משמחה ז 

ו כאשר שבים בנים ומכוונים לבם לאביהם  

שבשמים, לדבקה בו בתורתו הקדושה ובמצוותיו, ולאידך, כמה צער יש לו לאב  

שגלו בניו מעל שלחנו, ולבבם אינו פונה אליו, כתינוקות שנשבו ואין יודעים ומכירים  

 באביהם רח"ל.    

ועל כן תחזקנה ידי רבני ומנהלי ופעילי הארגון הגדול "לב לאח 

ים", אשר יסודתו  

בקודש בידי מצוקי ארץ זי"ע, וכל הנהגתו על פי דעת תורה והכוונת גדולי ישראל  

וחשובי הרבנים שליט"א, ומזה עשרות שנים אשר זכו לפעול בקרב אחים תועים,  

אנשים ונשים ונערים ונערות ובתים שלמים, לייצבם על דרך טוב, לקרבם  

ולהטעימם מעונג התורה הקדושה ואושר 

קיום המצוות, ובפרט שרוב פעילותם על  

ידי אברכים תלמידי חכמים, אשר מקדישים מזמנם להשיב לב בנים אל אבות,  

וכמה גדולה זכותם בזה ובבא.  
 

וכאשר הוצרכו כעת לקרוא לעזרת ציבור בני התורה לקיים את המפעל הגדול הזה,  

ולחזקו ולהוסיף עליו כהנה וכהנה, הלא ודאי שכל אשר כבוד שמ 

ים יקר ללבו יראה  

לנכון ליטול חלק גדול במפעל קדוש זה, והמקיימו בממונו כאילו קיימו בעצמו  

ממש, ושלוחו של אדם כמותו, ואין שיעור לגודל הזכות, באשר תיקון נשמות רבות,  

הם וזרעם תלויים בזה, והכל יביא בחשבון.      
 

ובגמרא (בבא מציעא פ"ה, א) אמרו כל המלמד את בן עם האר

ץ תורה אפילו הקב"ה  

גוזר גזירה מבטלה בשבילו שנאמר ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה, וברש"י  

(ירמיהו ט"ו, י"ט) שכל המחזיר אנשים למוטב הרי בכחו ממש לבטל גזירת שמים,  

וכל המסייעים לארגון "לב לאחים" הרי הם בכלל הבטחה נוראה זו, ויבטלו  

מעליהם כל גזירה קשה, ויזכו במדה כ 

נגד מדה שילכו בניהם ובנותיהם בדרך טוב  
תמיד, ויראו מהם רוב נחת דקדושה. 

 

מבהיל: 
"התורמים ל'לב 
לאחים' בכוחם 

 לבטל גזירת שמים!"

ההבטחה: 
""יזכו שילכו בניהם  

 ובנותיהם בדרך 
 טוב תמיד"

השכר:
""אין שיעור לגודל זכות 

תיקון נשמות רבות, 
והכל יביא בחשבון"

כפי תהיה
 המכתב ההיסטורי וחסר התקדים של גדולי ישראל:
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החשש: הרפורמים יקבלו הכרה 
בניהול רחבת הכותל המערבי

מסתמן: רוב בקרב שרי הממשלה בעד יישום מתווה הכותל

מרבית הסיעות המרכיבות את הקואליציה הנוכחית, 
בתמיכת השר כהנא, פועלות לקידום מתווה הכותל • 
במפלגות החרדיות מבטיחים מלחמת חורמה: "נרעיש 

את העולם היהודי. התנועה הרפורמית לא מכירה בכלל 
בכותל המערבי ומבחינתם מדובר באבן ותו לא. נחשוף 
את הפרצוף האמיתי של הרפורמים, קבוצה קיקיונית 

שנתמכת ע"י אנשים שחלקם מצהירים שאינם מאמינים 
בבורא עולם. מה להם ולכותל המערבי?" | עמ' 11

אבי גרינצייג

יחי הסולטן
השופטים מעוניינים: 

לדחות את הקיצוץ בשנה

מדוע משפחות האסון במירון עדיין לא קיבלו פיצויים?

השבוע נזכרתי בסולטן הטורקי המנוח באיזיט 
האימפריה  מייסד  של  המיתולוגי  יורשו  השני, 
זיכרונו  השני.  מהמט  הסולטן  העותמא'נית, 
הפראית  התנהלותו  בגלל  עלה  לא  באיזיט  של 
של הסולטן הנוכחי, רג'פ טאיפ ארדואן, שעצר 
וכלא בשבוע שעבר שני תיירים ישראלים שהעזו 
שמדובר  הילדותי  בחשד  ארמונו  את  לצלם 
במרגלים, ככל הנראה מתוך רצון לסחוט איזה 

הישג דיפלומטי.
מה שהזכיר לי את מנהגי הסולטנות הקדומה, 
'יש  יו"ר  של  הדרמטית  הכרזתו  דווקא  הייתה 
החליפי  הממשלה  וראש  החוץ  שר  עתיד', 
פריימריז  של  העתידי  קיומן  על  לפיד,  יאיר 
מלאת  לרגל  הקרוב,  ינואר  בחודש  במפלגתו, 

עשור להקמתה.
המנהג  השתרש  השני  באיזיט  של  בתקופתו 
המפוקפק ולפיו עם עלותו לכס המלכות, רוצח 
אחיו,  בשרו,  שארי  כל  את  המוכתר  הסולטן 
אחייניו ובני דודיו, לבל יהין מי מהם לפקפק על 

מלכותו ולנסות להדיח אותו.
)הטור המלא בעמ' 14-15(

עתירת הארגונים החרדיים רשמה ניצחון בבג"ץ: 
השופטים דורשים מהמדינה לנמק מדוע לא לדחות 

את הקיצוץ בסבסוד המעונות לשנת הלימודים 
הבאה • עו"ד זלמן בלאק שייצג את ארגון 'אמת 
ליעקב' בעתירה: "בג"ץ הבין שההחלטה התקבלה 
בצורה חפוזה שפוגעת באופן בלתי מידתי" | עמ' 8

אפילו יו"ר הוועדה ח"כ ווליד טאהא, רעם על כך שלדיון בוועדת הפנים בנוגע לפיצויים למשפחות 
קורבנות אסון מירון הגיעו רק הח"כים החרדים: "היה בולט ומגעיל שמי שהשתתף בדיון על פיצויים 

לנפגעי אסון מירון היו רק ח"כים חרדים" • נציג משרד האוצר הרתיח את חברי הכנסת החרדים 
כאשר הצהיר שהפיצויים ידונו רק לאחר פרסום מסקנות ועדת החקירה | עמ' 8

אלפי פעילי 'לב לאחים' בכינוסים להרחבת מהפכת התשובה
אלפי פעילי לב לאחים משתתפים בימים אלו בסדרת כינוסים לקראת מגבית 'אנכי מבקש' להרחבת מהפכת התשובה 

• המגבית תגיע לשיאה בימים שלישי ורביעי בשבוע הבא • מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי ומרן ראש הישיבה הגרי"ג 
אדלשטיין בהבטחה מיוחדת לתורמים: "שילכו בניהם ובנותיהם בדרך טוב תמיד" • הרב אליעזר סורוצקין מנכ"ל 'לב 
לאחים: "הם, אולי ניצחו אותנו עכשיו בחד-פעמי, אבל אנחנו ננצח אותם ברב פעמי, במאבק על חיי הנצח" | עמ' 10 

רחבת הכותל המערבי )צילום: ראלף רולצ'ק(

השופט עוזי פוגלמן מקריא את החלטת השופטים
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נלחמים על הצמתים!

האגף לשירותים 
חברתיים ללא הפסקה

"לב נבון יבקש דעת..."  

הסתיימו דיוני ועדת הערר על סגירת הצמתים בכביש 40 ⋅ מרכז מאבק השכונות ירון קדושים בנאום פתיחה מרגש בפני החוקר אדיב נקש: 
"המתכננים מנותקים מהשטח" ⋅ החלטה סופית צפויה במהלך החודש הבא

תכונה והתרגשות בעיר פתח תקווה לקראת בואו של
 מרן הגר"ש שטיינמן שליט"א לכנס הורים שיתקיים 
אי"ה במוצ"ש וישלח בתיכון 'נווה דעת' שבהכוונתו. 

מאת: אלי כהן

הסערה הגדולה סביב תיכנון כביש 40 החדש 
חשוב  החלטה  לצומת  מגיעה  תקווה  פתח 
המתנגדים  הגיעו  תיכנון,  שנות   3 לאחר  מאוד. 
זה  אחר  בזה  והציגו  בירושלים  התיכנון  למנהל 
שמאיימת  הקשה,  התוכנית  על  השגותיהם  את 
זו  תקווה  פתח  העיר  מזרח  שכונות  את  לנתק 
הושע  חזן   - הצמתים   3 סגירת  באמצעות  מזו 
של  החשוב  התנועה  מעורק  וניתוקם  ושלמה 
הוקדש  האחרון  הדיונים  יום  הקיים.   40 כביש 
כולו להשגות תשובי שכונות פתח תקווה במשך 

8 שעות מורטות עצבים.
את התוכנית חשף לראשונה פעיל הציבור ירון 
הציבור  פעיל  עם  ויחד   ,2019 באמצע  קדושים 
שי אבו הקימו את מטה המאבק הראשון בהדר 
מטות  והקים  המשיך  עצמו  כשקדושים  גנים, 
נוספים בשכונות שמסביב כשהתושבים המומים 

מהמידע שזרם אליהם. 
שהתעוררה  זו  היא  שעריה  שכונת  לאחרונה 
לתושביה  שנודע  לאחר  גדול  רעש  בקול 
הושע  צומת  סגירת  כי  קדושים  ירון  באמצעות 
פי  על  האחרון,  ברגע  ומוחשית.  אמיתית  היא 

משכונת  נציגים   3 הוכנסו  קדושים  של  בקשתו 
שעריה לדבר בפני החוקר ביום הדיונים האחרון.

דיוני  את  חתמו  התושבים  מאבק  מטה  נציגי 
והוועדה.  נקש  אדיב  מר  החוקר  בפני  הערר 
התיכנון  במנהל  הוועדה  בפני  פיזית  "הופענו 

בירושלים", מספר קדושים.
אומנם  כי  נמסר  הדיונים  באולם  מהנוכחים 
החוקר אדיב נקש היה מאוד קשוב וניכר שהבין 
הצגה  עם  יחד  התושבים,  של  לליבם  היטיב 
באופן  הקשות  הטענות  של  מאוד  מקצועית 
מאוד  התעקשו  כצפוי,  המתכננים,  אך  מפורט, 
על עמדתם שנבנתה לאחר 3 שנים של תכנון יחד 
עם עיריית פתח תקווה וסירבו לקבל את טענות 

הציבור.
בימים  נרשמת  בעלילה  דרמטית  תפנית 
עלתה  תקווה  פתח  עיריית  כאשר  האחרונים 
במטה  תמיכה  של  חוצות  שילוט  בקמפיין 
מתנגדים  המאבק  ומטה  "העירייה  המאבק: 
לסגירת הצמתים חזן והושע".  כעת נותר לראות 
איך וכיצד תשנה העירייה את רוע הגזירה. ללא 
עיניהם אל העירייה  נושאים את  ספק התושבים 

וקברניטיה.
ירון  הציבור  פעיל  השכונות  מאבק  מרכז 

באנו  תקווה":  בפתח  ל"השבוע  אומר  קדושים 
מאוד מאוד מוכנים לאחר אין ספור שעות למידה 
האחרונות.  השנים   3 במשך  מוחות  וסיעור 
למעלה  בסך  הציבור  מימון  באמצעות  בנוסף 
מ-80 אלף ש"ח העמדנו אנשי מקצוע מהשורה 
הראשונה למלחמה הקשה והמתישה הזו. מולינו 
המדינה העמידה גלריה גדולה של בעלי תארים 
מפוצצים אך אנו התושבים הפשוטים הנלחמים 
ובתחושת  גדולה  באנו באמונה  בתיהם  על  לבד 
שליחות. נציגי המדינה סתרו דבריהם פעם אחר 
עם  מוכנים  לא  הגיעו  לשאלותינו.  במענה  פעם 
תשובות שאינן נכונות וחוסר הבנה בסיסית של 
מרקם החיים בשטח. היה ניכר כי החוקר בהחלט 
הבין לליבינו ובעיקר לתוכן דברינו שלובן היטיב 
אין הדבר מעיד  כואב. אך  וגם  וחד.  והיה סדור 

מה תהיה החלטתו".
לא  אפילו  המתכננים   : כי  גם  מציין  קדושים 
של  קריטית  דעת  חוות  ערכו  אם  לענות  ידעו 
תנועת רכבי חירום והצלה!! חיי אדם! ומסתבר 
לאחר בדיקתם כי אין כזו! . והמשפט המקומם 
ביותר היה של המהנדס גידי לרמן: "בהחלט יש 
כשל תחבורתי והמצב יחמיר. אבל תושבי שעריה 
זה צמודי קרקע. הם לא צריכים צומת. שתושבי 

האוטובוס  ואיך  באוטובוס"!!!  יסעו  שעריה 
יגיע וייצא אם אין צומת?? מרתיח!"

גרינברג  העיריה  ראש  של  פנייתו  כי  נציין 
בפני  שוב  להופיע  בשעריה  התסיסה  בעקבות 
הוועדה ולהביע את התנגדותו לסגירת הצמתים, 

נדחתה בשל תום המועד הקצוב להתנגדות.
אך ראש העיריה שלח מכתב הבהרה נוסף  תוך 
פנה  קדושים  ירון  בהתנגדותו.  להכלילו  בקשה 
במייל אל החוקר וביקש לנהוג עם המכתב לפנים 
דבר  לכל  התנגדות  כמתב  ולקבלו  הדין  משורת 

וענין. עד כה המכתב לא התקבל. 
ובמתח  בתפילה  ממתינים  התושבים  כעת 
תינתן  התשובה  והוועדה.  החוקר  להחלטת  רב 

במהלך החודש הבא.
נכלכל  ההחלטה  "לפי  מסכם:  קדושים   ירון 
שנלחמנו  כמו  הכח  בכל  ונילחם  צעדינו.  את 
ובתפילה לאלוקים עד  היום!! בראש מורם  עד 
ובמימון  במילים  המחזקים  לכל  תודה  בג"ץ. 
מודה  אני  שלנו!!  ושלכם  שלכם  שלנו  הכספי. 
גנים,  צמרת  דדו,  בשכונות  המאבק  לצוותי 
גנים  הדר  וכמובן  יהודה  ומחנה  אחדות  שעריה 
את  והובילה  המאבק  בחזית  כה  עד  שעמדה 

מאבק העיר כולה למען התושבים".

מאת: אלי כהן

לשירותים  באגף  הפסקה  ללא  עניפה  פעילות 
שוקר,  אשר  העיר  הנהלת  חבר  בראשות  חברתיים 
הציבור  למען  הפעילות  אחר  עורכים  שאנו  בסקירה 
ונוער  אנו רואים עשייה ברוכה, מרכז נתיבים להורים 
חרדי בניהול הגב’ יסמין והצוות של נתיב לנוער ואל 
ליבך לנערות, המטפלים באופן מקצועי אישי בנערים 
ונערות המתמודדות עם אתגרי החיים בתחומים שונים, 
צוות  מאנשי  והכוונה  סיוע  מקבלים  וההורים  הנערים 
למידותיו  מתאימים  למוסדות  והפניה  ומיומן  מקצועי 
חונכים  פרויקט  את  נציין  זו  בהזדמנות  הנער/ה,  של 
עבור  אליעזר  יד  עמותת  בשיתוף  פ”ת  עירית  של 
כ100  הערכה  שלפי  היסודי  בגיל  הצעירים  הילדים 
להתפתחותו  התורם  גדול  כאח  חונך  מקבלים  ילדים 
מאתגרות  בתקופות  האישיות  ולעיצוב  התלמיד  של 
לתוצאות  להגיע  תלמיד  לכל  הזדמנות  ומעניקות  אלו 

גבוהות בלמידה ובתחום החברתי, השבוע נתבשרו על 
עיריות  בשיתוף  מיוחד  אירוע  לקשב”  “להקשיב  כנס 
מכובדות דוגמת ירושלים בו ידונו בתחום התמודדות 
יגיעו  וריכוז,  קשב  בעלי  ילדים  עם  והמורים  ההורים 
מצגות  הרצאות,  סדנאות,  ויעבירו  בתחום  מומחים 
וחשיפה לפתרונות הקיימים בנושא, בעקבות ההצלחה 
בנושא  בירושלים  שנערך  שנתיים  לפני  הקודם  בכנס 
נוער בסיכוי בו השתתפו למעלה 1000 אבות אימהות 
ואנשי מקצוע ובשנה שעברה בתוכניות שנערכו מפתח 
של  חשיפה  היתה  המקצועי,  הצוות  ידי  על  תקווה 
למעלה מ20000 כניסות דרך הזום, לשאלת כתבנו איך 
מאחר  שוקר  אשר  האגף  ראש  הבהיר  הפעם,  נערכים 
ואנו רואים את התמורה להשקעה בתוכנית אנו צופים 
הסעה  ארגנו  גם  לכן  המשתתפים  מספר  את  להכפיל 
לתושבי פתח תקווה ישר לכנס בבית ההארחה בית וגן 
גרינברג  מר  העיר  ראש  לאישור  הודות  בסבסוד  והכל 
כלים  עם  שתחזרו  ספק  אין  הדבר,  בנחיצות  וההבנה 

וסיפוק להמשך טיפול והצלחה 

מאת: אלי כהן

כנס חיזוק לאיכות החינוך יתקיים אי"ה 
במוצ"ש וישלח באולם שע"י ביה"כ 'יוצאי 
גני הדר  102 בשכונת  בגין  חברון' ברחוב 
מרן  בראשות  הכנס   .20:15 בשעה  בעיר, 
להורים  מיועד  שליט"א  שטינמן  הגר"ש 
המעוניינים  בעיר  ז-ח  בכיתות  לתלמידות 
רוחנית  ורמה  איכותי  חינוך  להעניק 
המתעתדות  לבנותיהם  גבוהה  ולימודית 

לעלות לתיכון.
בתחילת  בס"ד  הוקם  דעת'  'נווה  תיכון 
רבים  הורים  לבקשת  הנוכחית  שנה"ל 
בעיר, בעידודם ובהכוונתם של מרנן גדולי 
שטינמן  הגר"ש  מרן  שליט"א.  ישראל 
שליט"א שכל ענייני התיכון מתנהלים על 
לגבש  ההנהלה  את  הנחה  ובהכוונתו,  פיו 
הראשונה  מהשורה  מנוסה  חינוכי  צוות 

וניסיונו הוותיק של הרב  בניהולו החינוכי 
מיטב  את  משקיע  הצוות  רוטנר.  שמואל 
ברמה  הלימודים  להקניית  ומרצו  כוחו 
רוחנית  רמה  על  דגש  שימת  תוך  גבוהה 
הדורות  מגדולי  כמקובלנו  ונקיה  איכותית 

זצוק"ל ויבלחט"א.
ההורים שמציינים בסיפוק את התועלת 
את  יזמו  זו,  בשנה  כבר  מפיקה  שביתם 
בקרב  המודעות  להגברת  הייחודי  הכינוס 
גבוה  רוחני  חינוך  הרוצים  נוספים  הורים 

ומצוינות בלימודים מבלי לצאת מהעיר.
הרצאה  תימסר  הכנס  במהלך  בנוסף, 
ההתבגרות'  גיל  את  בשלום  נעבור  'כיצד 
הרב  הנודע  המישרים  מגיד  של  מפיו 
נציג  דברים  ישא  וכן  שליט"א  דרוק  אשר 

ההורים.
ניתן  לפרטים  פתוחה.  הנשים  עזרת 

להתקשר 052-7115235



 תנובה מאחלת
חנוכה משפחתי שמח
ומלא טעמים, לכל בית ישראל!

טעמי החנוכה



י"ד כסליו תשפ"ב 618/11/21 בפתח-תקוה

4 מצבות זיכרון חדשות 
על קברי אחים

מאת: מנדי קליין 

שיתוף פעולה מיוחד בין 'מרכז רבני אירופה' 
בשבועות  הביא  צדיקים',  'אהלי  ואגודת 
קברי  על  מצבות  והקמת  לאיתור  האחרונים 
יחד  ונקברו  השואה  במהלך  שנרצחו  יהודים 
אוקראינה  ברחבי  המוניים.  הריגה  בבורות 
וסביבתה קיימים עשרות בורות קבורה יהודיים 
 80 מלאו  כאשר  אלה  ובימים  כאלה,  המוניים 
העולם  מלחמת  של  זוועה  שנות  לאותן  שנה 
יחדיו  פועלים  אירופה,  יהדות  וחורבן  השניה 
צדיקים',  'אהלי  ואגודת  אירופה'  רבני  'מרכז 
להנצחת זכרם לדורות עולמים בהקמת מצבות 
אשר  אלו  קדושים  של  הריגתם  גיא  על  זכרון 

בארץ המה.
שרשרת  התקיימו  האחרון  השבוע  במהלך 
מעמדים נרגשים של הסרת הלוט באתרי קברי 
אחים באוקראינה, שאותרו בתום מחקר ממושך 
ואנשי  אירופה'  רבני  'מרכז  פעולה  שיתפו  בו 
המעמדים  במהלך  צדיקים'.  'אהלי  אגודת 
זיכרון לקברי אחים בעיר  האלו נחנכו מצבות 
לבארדיטשוב,  צ'רבוני הסמוכה  ובעיר  ויניצא 
ידי  על  שנרצחו  הסמוכות  הערים  יהודי  לזכר 
בקבר  חיים  ונקברו  ימ"ש,  ועוזריהם  הנאצים 

אחים, הי"ד.
את קברי האחים הטמונים ביערות-עד אשר 
רבות,  שנים  דרכה  לא  אדם  בני  של  רגלם  כף 
הרב  צדיקים'  'אהלי  אגודת  יו"ר  ואיתר  חשף 
האגודה  פעילות  גבאי, במסגרת  מאיר  ישראל 
ושיקום בתי עלמין  הוותיקה הפועלת לאיתור 

יהודיים במזרח אירופה.
סיפרו  המצבות,  חנוכת  מעמדי  במהלך 
מסמרי  סיפורים  וצאצאיהם  שואה  ניצולי 
של  וההתעללות  הרבה  האכזריות  על  שיער 
ועוזריהם, כאשר הוליכו אותם  הנאצים ימ"ש 
עשרות קילומטרים את בקור ובשלג עד לגיא 
ההריגה. בין השאר סיפר בן של ניצולת שואה, 

מר פליקס צימרמן על אמו גב' רוזה רוט אשר 
עם  יחד  הקטן  והתינוק  בעלה  את  שיכלה 
שוב  נישאה  לימים  הי"ד.  משפחתה  בני  שאר 
טרם  פליקס,  הבן  ונולד  צימרמן  לאלכסנדר 
 – אחת  משאלה  מבנה  ביקשה  היא  פטירתה 
בני  שאר  עם  יחד  הקטן  ובני  ובעלי  מאחר 
המשפחה לא זכו להיקבר בקבר ישראל – יש 
בתוך  הנח  אנא  תמונותיהם.  את  במגירה  לי 
קברי את תמונותיהם שלפחות אזכה לקבור את 

התמונות יחד עמי!!!
להקים  עצמו  על  נטל  אירופה'  רבני  'מרכז 
מצבות זיכרון לאותם יהודי השואה הי"ד שלא 
השתתפו  הזיכרון  באירועי  וציון.  למצבה  זכו 
קהל רב יחד עם רבני הערים אשר העלו על נס 
את היוזמה המיוחדת של הנצחת יהודי השואה 
את  והביעו  ומצבה,  ציון  להם  שאין  הי"ד 
אירופה'  רבני  'מרכז  ליו"ר  ותודתם  הערכתם 
הרב מנחם מרגולין על פעילותו ותמיכתו הרבה 
והמגוונת,  הענפה  הפעילות  את  שמאפשרת 
יחד עם העומד על הפקודים הרב ישראל מאיר 
שמו  אשר  צדיקים',  'אהלי  אגודת  יו"ר  גבאי 
הטוב הולך לפניו בכל מקום כמי שזכה ועדיין 
צדיקים  קברים של  אלפי  ולשמר  להציל  זוכה 

חסידים ואנשי מעשה.
ישראל  הרב  צדיקים'  'אהלי  אגודת  יו"ר 
רבני  'מרכז  אנשי  עם  יחד  אשר  גבאי,  מאיר 
אירופה' עמלו בחודשים האחרונים למפות את 
בויניצא  הזיכרון  את מצבות  ולהציב  האזורים 
ובכל  פה  בכל  מברך  הוא  כי  מסר  ובצ'רבוני, 
לב את שיתוף הפעולה הפורה בין 'מרכז רבני 
לברך  שזכו  צדיקים',  'אהלי  לאגודת  אירופה' 
להציב  ומוצלחת,  טובה  בשעה  המוגמר  על 
שלא  אומללים  יהודים  לאותם  ושארית  שם 
זכו להגיע לקבר ישראל עם מצבה פרטית לכל 
אחד, אולם לכל הפחות זכו לכך שזכרם אינו 
מש מאיתנו ובמעלות קדושים וטהורים יזהירו 

כזוהר הרקיע עד בוא עת תחיית המתים.

הקברים אותרו בסיוע היסטוריונים וקשישים מקומיים שהיו עדים למסע הטבח 
של הנאצים ימ"ש בעשרות יהודים שנרצחו ונקברו בקבר אחים * מעמדים 

מיוחדים ונרגשים בהסרת הלוט של מצבות הזיכרון על קברי האחים ההמוניים

המעמד הנרגש בעיירה צ'רבוני

ממ"ד "שלום" מקום 
להגשים כל חלום!

איציק גרוס

'ממ"ד שלום פ"ת' נחנכה משחקיה  בביה"ס 
לטובת התלמידים המשחקיה נתרמה ע"י קהילת 
"עמוד האש" בפ"ת, אשר בינה לבין התלמידים 

נרקם קשר מיוחד. 
 בטקס הפתיחה נכחו הרב הראשי לפ"ת הרב 
מיכה הלוי שליט"א  ור"ע פ"ת מר רמי גרינברג  

אשר באו לברך את התלמידים ולהתרגש יחד. 
את  לטפח  הינה  הספר  בית  של  העל  מטרת 
עם  שישתלבו  מנת  על  בוגריו  של  עצמאותם 

סיום לימודיהם בקהילה באופן מיטבי.
לימודים  תוכניות  הצוות  פיתח  כך  לשם 
בית  בתוך  ייעודיים  למידה  חדרי  וכן  ייחודיות 

הספר. 
הדעת  תחומי  את  כוללת  הלימודים  תכנית 
נושאים  בשני  מיוחדת  התמחות  תוך  השונים 

עיקרים: 
*חינוך לחיים במשפחה לאדם בעל הצרכים 

המיוחדים
הצרכים  בעל  לאדם  עבודה  לחיי  *חינוך 

המיוחדים
בהנהלתה  פ"ת,  שלום"  ממ"ד  הספר  בית 
וייל,  שייך למסגרת  של הגב' שלומית הגלילי 

החינוך המיוחד. 
מוגבלות  בעלי  תלמידים  קולט  הספר  בית 

שכלית התפתחותית 
בגילאי 12-21.  
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מדוע משפחות האסון במירון 
עדיין לא קיבלו פיצויים?

מאת: חיים רייך

הדיונים סביב האסון שאירע בליל ל"ג בעומר במירון ממשיכים 
להעסיק את המערכת הציבורית. אלא שלצד דיוני ועדת החקירה, 
נפגעי  למשפחות  הפיצויים  בנושא  הדיונים  להתקיים  ממשיכים 

האסון.
בדיון שהתקיים ביום שלישי בוועדת הפנים של הכנסת, הגיעו 
ווליד  ח"כ  הוועדה  יו"ר  אפילו  לדיון.  החרדים  הכנסת  חברי  רק 
טאהא, רעם על כך ואמר: "היה בולט ומגעיל שמי שהשתתף בדיון 
- אף ח"כ  רק ח"כים חרדים  היו  לנפגעי אסון מירון  פיצויים  על 

אחר זולתם לא הגיע".
ח"כ מלכיאלי שיזם את הדיון בנושא הפיצוי הכספי למשפחות 
כיצד  אחד  בהיבט  עסוקים  "כולם  בוועדה:  אמר  מירון'  'אסון 
משפחות  אותן  עם  מה  אבל  חשוב!.  זה  הבא,  האסון  את  למנוע 
שחייהן השתנו מקצה לקצה, על המדינה להכניס יד לכיס ולסייע 
כפי שהיה באסונות עבר, הילדים במשפחות אלו זקוקים לטיפולים 

ולפסיכולוגים".
בשיא  פה  מתגלה  האוצר  "משרד  מלכיאלי:  ח"כ  לדברי 
האטימות שלו. לצערי מתאים למדיניות ההרסנית והרעה של השר 

ליברמן, אבל ההתחמקות הזועקת שלהם מדברת בעד עצמה".
להתנהל  יכולות  נזיקים  "תביעות  בדיון:  אמר  יעקב אשר  ח"כ 

שנים. זה לא קשור לחבילת הפיצוי. אלה הפיצויים שצריך לתת, 
בלי שום קשר להליכים פלילים כאלה ואחרים. או שהאוצר יסגור 
את זה עם ביטוח לאומי או שנסגור את זה מהר עם חקיקה. הפצע 
יגיעו אליהם. אבל  8 רכבים של ברינקס  יגליד גם אם  שלהם לא 
אירוע בסדר גודל כזה, לא משנה מי אתה, המדינה צריכה להיות 

שם ולקחת אחריות".
יו"ר הוועדה ח"כ ווליד טאהא: "הנושא הזה צריך להיות מטופל 
משוחרר  אני  כבד.  באסון  מדובר  כי  לאנשים  נוגעת  יותר  בצורה 
מהרבה מאוד אזיקים שכנראה אחרים עדיין לא משוחררים מהם. 
ניגש לאסון מההיבט האנושי גרידא. הדיון התקיים לא כדי  ואני 
לשים מישהו בתא האשמה אלא כדי לקדם את העניין. המשפחות 
ועדת  שיש  מבינים  אנו  הפוליטיים.  בשיקולים  מתעניינות  לא 
על  משפטית  לאחראי  לכוון  יודע  לא  אחד  שאף  ומבינים  חקירה 
המתחם. יש טענה שהיו דברים מעולם ומשפחות קיבלו פיצויים, 

כמו באסון ורסאי".
יפתח עשהאל, נציג משרד האוצר השיב: "כאבנו עם המשפחות. 
ועדת החקירה בוחנת את כל הנושאים לעומק. מדיניות הממשלה 
מבחינת  מורכב  הנושא  הוועדה.  מסקנות  לפני  עמדה  לנקוט  לא 
המסקנות".  אחרי  יידון  זה  כרגע.  לנושא  נכנסים  לא  הפיצויים. 
דבריו של עשאהל הרתיחו את חברי הכנסת החרדים שנכחו בדיון.

מוזכר  לא  הוועדה  של  המינוי  "בכתב  הגיב:  אשר  יעקב  ח"כ 
פיצויים. סגן השר חמד עמאר ביקש לדחות את הצעת החוק שלי 

למתן פיצויים למשפחות, בטענה שהוא צריך להתארגן. מה הקשר 
את  תסמאו  אל  לפיצויים?!  והמחדלים  הטופוגרפיה  חקירת  בין 

עיני הציבור, תגידו את האמת, אתם לא רוצים לשלם".
באסון  שנהרג  ז"ל  דיסקין  שמחה  של  אחיו  דיסקין,  ישראל 
"ממשלת  אמר:  הדיבור  רשות  את  וכשקיבל  בדיון  נכח  במירון 
שתיתבע  לאחר  דבר,  של  בסופו  תשלם  באסון  שאשמה  ישראל 
בבית המשפט. מדובר בסיוע ראשוני שהולך להתקזז עם הפיצויים 

שייפסקו בסוף. סיוע לקנות לחם וחלב למשפחות".
בדיון.  הוא  אף  נכח  ז"ל  פוגל  ידידיה  של  אביו  פוגל,  ישעיהו 
בדבריו אמר פוגל: "כל הכבוד למשרד האוצר ששומרים על אוצר 
המדינה, אבל שהם יידעו שבסופו של דבר הכל ישולם מהאוצר. 
אז לתת את המקדמה הזו שאחר כך מקוזזת זה פשוט חבל שהם לא 
עושים את זה. אתם צריכים לשים לנגד עיניכם ש-43 המשפחות 
הנשימה  את  להם  שיהיה  נורמטיבית  בצורה  לחיים  יחזרו  האלה 

הזו. וזה מה שאני מצפה מכם".
נציג המשרד לשירותי דת:  הוועדה ח"כ טאהא שאל את  יו"ר 
על  לא  אפילו  פיצויים,  קיבלו  טרם  שמשפחות  הטענה  "לגבי 
החשבון, אין אף אחד שתומך בהם?". עמית קצין, נציג המשרד 
איננו  כמשרד  אנו  מצער.  וזה  המציאות  "זו  השיב:  דת  לשירותי 
שאמורה  החקירה  לוועדת  בכפוף  מתנהלים  אנו  מפצה.  גורם 

להוציא מסקנות ביניים".

אפילו יו"ר הוועדה ח"כ ווליד טאהא, רעם על כך שלדיון בוועדת הפנים בנוגע לפיצויים למשפחות קורבנות אסון מירון הגיעו רק הח"כים החרדים: 
"היה בולט ומגעיל שמי שהשתתף בדיון על פיצויים לנפגעי אסון מירון היו רק ח"כים חרדים" • נציג משרד האוצר הרתיח את חברי הכנסת החרדים 

כאשר הצהיר שהפיצויים ידונו רק לאחר פרסום מסקנות ועדת החקירה

השופטים מעוניינים: לדחות את הקיצוץ בשנה

מאת: אלי כהן

דיון מכריע  נרשם בבית המשפט העליון במהלך  הישג דרמטי 
על הקיצוץ במעונות הילדים. בהרכב של שלושה שופטים קיבל 
'אמת  עמותת  ובהם  העותרים,  שהעלו  מהטענות  חלק  בג"ץ 
ליעקב', ונתן למדינה שבועיים לנסות ולנמק מדוע לא לדחות את 
החלת הקריטריונים החדשים לשנת הלימודים הבאה, כדי לאפשר 

להורים, לילדים ולבעלי המעונות להיערך כנדרש.
כזכור, שר האוצר איווט ליברמן הוביל החלטה על קיצוץ סבסוד 
המדינה למעונות ילדים, בסכום ממוצע של קרוב לאלפיים שקל 
עבור כל ילד, לילדים שאחד מהוריהם אינו עובד או לומד מקצוע. 
האברכים,  בילדי  פגיעה  הייתה  ההחלטה  של  הישירה  המטרה 
והפסקת  התעסוקה  בשוק  השתלבות  עליהם  לכפות  ניסיון  מתוך 

לימוד התורה.
עתירות  חרדיים  ארגונים  מספר  הגישו  ההחלטה  פרסום  עם 
לבג"ץ, ובין השאר ארגון 'אמת ליעקב' ועמותת שמורה באמצעות 
סמוך  התקבלה  ההחלטה  כי  נטען  בעתירות  בלאק.  זלמן  עוה"ד 
מדי לפתיחת שנת הלימודים, כך שהאימהות העובדות אינן יכולות 
להיערך כיאות. כמו כן נטען כי מי שייפגע הן האימהות העובדות, 
שמשכורתן הממוצעת תידרש לממן מעכשיו גם את המעונות והן 

תעדפנה לעזוב את העבודה ולשמור על ילדיהן בעצמן.
משלבים  רבים  שאברכים  כך  על  הצביעה  נוספת  טענה 
לימוד  המהווים  דיינות,  או  רבנות  לימודי  גם  בכולל  בלימודיהם 
הרוח  למדעי  סטודנט  מכל  שונים  ואינם  דבר  לכל  מקצועי 
לטובת  ילדיו.  עבור  למעונות  המימון  את  המקבל  באוניברסיטה, 
בדרישה  ליועמ"ש  ארבל, שפנה  משה  ח"כ  גם  התגייס  העותרים 
להכיר בלימודי הרבנות והדיינות כתקפים לקריטריונים הנדרשים.

בקשות  מארבע  פחות  ולא  בפרקליטות,  פנימי  עימות  לאחר 
שהוגשו על ידיה לבג"ץ לדחיית מועד הגשת תגובתה של המדינה, 
בקשות שחלקן נדחו על ידי השופטים – הגישה הפרקליטות את 
עמדת המדינה, תוך שהיא מכירה בלימודי רבנות ודיינות ומסכימה 

כי יש להתחשב בהם כלימודי מקצוע.
כאמור, אתמול נערך הדיון בבג"ץ, בפני השופטים אלכס שטיין, 
טענותיו  את  שטח  בלאק  עוה"ד  פוגלמן.  ועוזי  גרוסקופף  עופר 
את  שהוביל  הלחץ  פשר  מובן  לא  מלכתחילה  כי  וציין  בהרחבה 
גם  ולא אחראי. בעתירה  המדינה לקדם את הקיצוץ באופן חפוז 
הועלו טענות על התנהלותה של הממשלה בנושא, על צורת קבלת 
ההחלטות ועל התירוצים שניסתה המדינה לספק כדי להסביר את 

התהליך המזורז.
השופטים נדהמו לשמוע כי למעשה כלל אזרחי מדינת ישראל 
סבסוד,  לקבלת  האוטומטית  במערכת  להירשם  עדיין  יכולים  לא 
חודשים  גם  זו,  בשנה  הרישום  את  פתחה  טרם  שהמדינה  משום 
ההורים  כלל  למעשה,  הלימודים.  שנת  תחילת  אחרי  ארוכים 
משלמים בשלב זה מחיר מלא למעונות, בתקווה לקבל את ההחזר 

המסובסד באופן רטרואקטיבי.
בהחלטתם העניקו השופטים למדינה שבועיים בהם היא נדרשת 
החל  העתירות  נושא  התמיכה  מבחני  יחולו  לא  "מדוע  להסביר 
משנת הלימודים התשפ"ג... זאת על מנת לאפשר לגורמים הנוגעים 
בדבר התארגנות ראויה". למעשה, 'אותתו' השופטים למדינה כי 
לשנת  הקריטריונים  החלת  דחיית  על  להסכים  ממנה  מצפים  הם 

הלימודים הבאה.
ארגון 'אמת ליעקב' בירך על החלטת בג"ץ בעתירה. עו"ד זלמן 
הבין  בג"ץ  "כצפוי,  הגיב:  בעתירה,  הארגון  את  שייצג  בלאק, 
מידתי  בלתי  באופן  שפוגעת  חפוזה  בצורה  התקבלה  שההחלטה 
מהמדינה  דרש  הוא  ולכן  המעונות,  ובבעלות  בילדים  באימהות, 
לנמק מדוע לא לדחות את הכנסת הקריטריונים החדשים לתוקף 
בה  תחזור  המדינה  כי  מקווים  אנו  הבאה.  הלימודים  לשנת  רק 

מההחלטה הרעה והחפוזה הזו".

עתירת הארגונים החרדיים רשמה ניצחון בבג"ץ: השופטים דורשים מהמדינה לנמק מדוע לא לדחות את הקיצוץ בסבסוד המעונות לשנת הלימודים הבאה • עו"ד 
זלמן בלאק שייצג את ארגון 'אמת ליעקב' בעתירה: "בג"ץ הבין שההחלטה התקבלה בצורה חפוזה שפוגעת באופן בלתי מידתי באימהות, בילדים ובבעלות המעונות. 

אנו מקווים כי המדינה תחזור בה מההחלטה הרעה והחפוזה הזו"

השופט עוזי פוגלמן מקריא את החלטת השופטים

מכה לליברמן: בג"ץ קיבל את העתירה החרדית נגד הקיצוץ במעונות



מתחסנים
ושומרים
על שגרה בטוחה. 

יש לכם עוד שאלות? 
הסתמכו רק על מידע מוסמך ומהימן והיוועצו ברופא המטפל!

קו המידע - מטה ההסברה למגזר החרדי:  03-509-7000

התחסנו במנה השלישית בישראל.

הישיבות, הסמינרים, תלמודי התורה ובתי הספר, בתי הכנסיות 
והמדרשות - פתוחים. המשק בפעילות מלאה. מדינות העולם 

מקבלות בזרועות פתוחות ישראלים מחוסנים. 
ב"ה חזרנו לשגרה, בואו נשמור עליה. 

אל תפרוש מן הציבור

אם טרם התחסנתם – זה הזמן!  קבעו תור בקופת החולים.
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אלפי פעילי 'לב לאחים' בסדרת כינוסים 
להרחבת מהפכת התשובה בישראל

הזוכה בהגרלה תרם את הס"ת לביכנ"ס חדש באופקים

מאת: חיים רייך

מגבית 'לב לאחים' יוצאת לדרך: החל מתחילת 
הארץ  רחבי  בכל  הארגון  פעילי  אלפי  השבוע, 
החלו בפעילות חסרת תקדים להרחבת מהפכת 
מבקש'.  'אנכי  הסלוגן  תחת  בישראל,  התשובה 
בסדרת כינוסים שנערכה ברחבי הארץ הפעילים 
לקחו על עצמם לקרב אלפי לומדי תורה נוספים, 
ולהרחיב את המהפכה שבמסגרתה אלפי יהודים 

מחוברים לתורה הקדושה.
מעמדים  סדרת  לאחר  לדרך  יוצאת  המגבית 
מרן  בבית  ישראל,  גדולי  של  בבתיהם  שנערכו 
שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ובבית מרן 

ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א.
גדולי ישראל פרסמו מכתב היסטורי שבו הם 

קוראים לציבור להיות חלק מהמהפכה ופרסמו 
ברכה נדירה לתורמים שמביאה את דברי הגמרא 
"ובגמרא  מזולל":  יקר  "הוצאת  חשיבות  על 
אמרו כל המלמד את בן עם הארץ תורה אפילו 
שנאמר  בשבילו  מבטלה  גזירה  גוזר  הקב"ה 
ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה, וברש"י שכל 
לבטל  ממש  בכחו  הרי  למוטב  אנשים  המחזיר 

גזירת שמים.
"וכל המסייעים לארגון "לב לאחים" הרי הם 
כל  מעליהם  ויבטלו  זו,  נוראה  הבטחה  בכלל 
גזירה קשה, ויזכו במדה כנגד מדה שילכו בניהם 
ובנותיהם בדרך טוב תמיד, ויראו מהם רוב נחת 

דקדושה".
בכנס הפתיחה שנערך בבני ברק במוצאי שבת 
שעבר, מנכ"ל לב לאחים הרב אליעזר סורוצקין 

הארגון  ידי  את  מדרבנת  רק  הרדיפה  כי  אמר 
להמשיך ולפעול. "הם, אולי ניצחו אותנו עכשיו 
ננצח אותם ברב פעמי,  בחד-פעמי, אבל אנחנו 
- התורה הקדושה שהיא  במאבק על חיי הנצח 
בישראל  הציבור  של  הצימאון  נצחים.  נצח 
ובפעילות  ה',  לדבר  צמא  הציבור  כי  ממחיש 

יומיומית, שם אנחנו מנצחים שוב ושוב".
מנהל לב לאחים הרב אברהם זייבלד אמר כי 
על  לענות  ויחידה:  אחת  המגבית  של  המטרה 
"הרשו  להתקרב.  הציבור  בקרב  הרב  הביקוש 
אם  'הצילו!'.  שצועקים  האנשים  את  לייצג  לי 
עומדים  היו  לכאן,  לבוא  יכולים  היו  רק  הם 
זייבלד  הרב  לעזרה" אמר  וצועקים  אלפים  כאן 
בקול נרגש. "אלפי יהודים שמבקשים להתקרב, 
מבקשים לדעת את ה', אבל צריכים עזרה. איך 

אנחנו יכולים להיות שאננים נוכח בקשה כזו של 
אחים שלנו? הרי כל ישראל ערבים זה לזה, ואם 
להישאר  יכולים  לא  אנחנו  ומבקשים  באים  הם 

אדישים".
בימים  כאמור  תגיע  ההתרמה  של  שיאה 
אז  עד  כאשר  בכסלו,  י"ט-כ'  ורביעי  שלישי 
אלפי פעילי ואברכי לב לאחים, יחד עם רבבות 
להוסיף  מנת  על  כוח  יחד  יאזרו  מתחזקים 
חיילים לתורה, ולהגביר עוד ועוד את המהפכה 
התורנית שהולכת ומתרחבת מידי יום ומתקיימת 
הארץ  רחבי  בכל  אברכים  של  מסירותם  בזכות 
גמרא,  איתם  לומדים  זמן לאחיהם,  שמקדישים 
רושמים ילדים למוסדות חינוך, ועורכים פעילות 
נּו  ְוִיְתּ ְוָיבוֹאּו  ְרחוִֹקים  ְוִיְשְׁמעּו  בבחינת,  מיוחדת 

ֶתר ְמלּוָכה. ְלָך ֶכּ

מאת: יחיאל חן

בני  ומאות  באופקים  החרדית  הקהילה  רבני 
הקהילה נטלו חלק בחגיגות הכנסת ספר התורה 
של משפחת ארצי לבית הכנסת 'איילת השחר', 
לאחים  יד  בהגרלת  שזכה   המשפחה  בן  נדבת 
השנתית לכלל השותפים למצוות פדיון שבויים 

שנערכה בערב חג השבועות. 
שעה קלה לפני שהתהלוכה יצאה לדרך נכחו 
האותיות  כתיבת  בשעת  משפחה  ובני  ידידים 
כיבדו  אותה  ארצי,  משפחת  בבית  האחרונות 
בנוכחותם הרב יהודה טשזנר שליט"א - דומ"צ 
פינקוס  יעקב  ישראל  הרב  החרדית,  הקהילה 
שליט"א - המרא דאתרא, הרב יוסף הרשקוביץ 

הרב  אליהו',  'זיכרון  כולל  ראש   - שליט"א 
'תפארת  הכנסת  בית  רב   - שליט"א  לוי  שלמה 
אופקים.  מישיבת   - פרלמן  יונתן  והרב  תורה' 
באירוע נטלו חלק גם כמה מהפעילים הבולטים 
חיים  הרב  אברג'ל,  שמעון  הרב   – לאחים  ביד 
אייזנברג, הרב משה ביטון, הרב משה כהן, הרב 

חיים קאהן והרב יואב רובינסון.
ספר  את  המונים  ליוו  ארוכה  שעה  במשך 
המשפחה  מבית   – עיר  של  ברחובה  התורה 
לבית הכנסת – כשהם רוקדים ומפזזים לכבודה 
של תורה. השמחה וההתרגשות בה היו נתונים 
והבתים  הבניינים  דיירי  את  אחריה  סחפה 

שהצטרפו גם הם בתורם לשמחה של תורה. 
הכנסת  לבית  התורה  ספר  הכנסת  מאחורי 

החדש עומד סיפור מיוחד: הזוכה ר' אסף ארצי 
מהיישוב אחיה הסמוך לשילה, חפץ להכניס את 
הספר דווקא לקהילה שלה אין עדיין ספר תורה 
משלה. אחרי בירורים רבים החליט לתרום אותו 
כנסת חדש  בית  'איילת השחר' –  לבית הכנסת 
הקהילה  של  בליבה  אוהלים'  כ'מניין  שהחל 
הרב  אחיו  מתפלל  שבו  באופקים  החרדית 

שמואל. 
בית כנסת זה הפך עם הזמן לבית כנסת פעיל 
המלא בתפילות ושיעורי תורה, אך לא זכה בספר 
תורה משלו ואנשי הקהילה השאילו ספר מאחד 

מבתי הכנסת באזור.  
עצמו  הכנסת  ובבית  התהלוכה,  במהלך 
לאחים  יד  לראשי  מהמתפללים  עשרות  ניגשו 

ספר  על  הערכתם  את  והביעו  באירוע  שנכחו 
חסכו  לא  גם  הם  והמהודר.  המפואר  התורה 
במילים על התהלוכה המושקעת ועל ההוצאות 
"גם אנחנו  הרבות הכרוכות בה, שניכרו היטב. 
מהם  כמה  העידו  בהגרלה"  בעצמנו  השתתפנו 
התורה  ספר  דבר  של  שבסופו  מאושרים  "ואנו 
לאחים  שיד  לראות  שמחנו  אלינו.  הוכנס  הזה 
לזוכה את כל ההוצאות הרבות  ומעניק  משקיע 

מסביב, בדיוק כפי שהובטח".
להודות  הוא  גם  ביקש  ארצי  שמואל  הרב 
וכן  במאומה,  חסכה  שלא  לאחים  יד  להנהלת 
שהשקיע  הארגון  מפעילי  אייזנברג  חיים  לרב 
הצד  על  פועל  לידי  זאת  להביא  ומרצו  מכוחו 

הטוב ביותר.

אלפי פעילי לב לאחים משתתפים בימים אלו בסדרת כינוסים לקראת מגבית 'אנכי מבקש' להרחבת מהפכת התשובה ולהוסיף עוד ועוד לימוד תורה • המגבית תגיע 
לשיאה בימים שלישי ורביעי בשבוע הבא • מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי ומרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין בהבטחה מיוחדת לתורמים: "שילכו בניהם ובנותיהם 

בדרך טוב תמיד" • הרב אליעזר סורוצקין מנכ"ל 'לב לאחים: "הם, אולי ניצחו אותנו עכשיו בחד-פעמי, אבל אנחנו ננצח אותם ברב פעמי, במאבק על חיי הנצח"

מאות תושבי אופקים בראשות רבני הקהילה החרדית השתתפו בהכנסת ספר התורה שנתרם על ידי הזוכה בהגרלת יד לאחים השנתית • הזוכה, הר' אסף ארצי 
מהיישוב אחיה ביקש לתרום את הספר לבית כנסת חדש שלמתפלליו אין ספר תורה משלהם • משפחת ארצי ומתפללים בבית הכנסת ניגשו לראשי יד לאחים והודו 

להם על ההשקעה בכל פרט, הן בספר התורה והן בתהלוכה

בתהלוכת הכנסת ספר התורה  נציגי יד לאחים והמשפחההזוכה ר' אסף ארצי רוקד עם ספר התורה

פעילות לב לאחים
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החשש האמיתי: הרפורמים יקבלו 
הכרה בניהול הכותל המערבי

מאת: חיים רייך

בקואליציה הנוכחית לא מעט ראשי מפלגות 
בתנועות  בהכרה  תומכים  בממשלה  ושרים 
הרפורמיות והקונסרבטיביות, ותומכים בעמדתם 
להיות שווי זכויות בניהו הכותל המערבי, על כל 

המשתמע מכך.
תידרש המדינה להשיב לבג"ץ,  בשבוע הבא 
כאשר על הפרק עומדות בפניה שלוש אופציות: 
לקדם את המתווה, לבטל אותו, או לבקש דחייה 

של כמה חודשים במתן התשובה.
במלואו  הכותל  מתווה  בקידום  שתומך  מי 
הוא שר החוץ יאיר לפיד. "אלחם עד שהמתווה 
כי  הודה  אך  לאחרונה,  לפיד.   אמר  יעבור", 
"לא כולם בממשלה מסכימים עם זה". "אנחנו 
הקואליציה",  יציבות  על  שמירה  תוך  זה  על 
מרב  השרה  העבודה  מפלגת  יו"ר  הוסיפה 
מיכאלי, כשהיא מגבה את חבר מפלגתה הרבאיי 
הרפורמי גלעד קריב. "מתווה הכותל הוא מתווה 
סביר והגיוני, זו פשרה טובה. בואו נוציא אותו 

לפועל", דרש גם שר התפוצות נחמן שי.

את  המרכיבות  הסיעות  מרבית  למעשה, 
מתווה  לקידום  פועלות  הנוכחית,  הקואליציה 

הכותל, כולל השר לענייני דת מתן כהנא.
ביום שישי האחרון התייחס גם ראש הממשלה 
נפתלי בנט לנושא וכתב: "הכותל משמש בימים 
אלה  לקמפיין פוליטי יזום, שגויס אליו כסף רב, 
מישהו  כי  למה?  הממשלה.  את  לנגח  במטרה 
העריך שזה יתפוס. אולי זה באמת יתפוס, אבל 

הנזק יהיה ענק".
בנט הוסיף: "הכותל המערבי, המקום האהוב 
המקום  יהודי,  לכל  כך  כל  החשוב  כך,  כל 
לאחר  ובפרט  דור,  אחר  דור  אותנו,  שמאחד 
ששת  במלחמת  צה"ל  לוחמי  ידי  על  ששוחרר 
הימים. גם בתקופות של מחלוקת סוערת, אנחנו 
דברים  קדושה.  של  איים  על  לשמור  חייבים 

שבהם לא נוגעים".
פותרים   - בעיה  "יש  הממשלה:  ראש  לדברי 
אותה מתוך דיאלוג. לא עושים סקרים ומחליטים 
הכותל  על  מפלג  קמפיין  על  הכוח  בכל  ללכת 
לפני   - מכם  מבקש  אני  לא.  פשוט  המערבי. 
שאתם נסחפים בסערת רגשות על משהו, תבדקו 

- מהן העובדות? האם מישהו מפעיל אתכם פה 
בעצם?".

סיעת ש"ס הגיבה לדבריו של ראש הממשלה: 
לשמור  'חייבים  הכותל:  על  עכשיו  כתב  "בנט 
על איים של קדושה - דברים שבהם לא נוגעים'. 
בעיות  שום  אין  אחוז.  במאה  איתו  מסכימים 
בכותל ולא צריך שום 'דיאלוג'. הכותל הוא לא 
עם  בנט,  למו"מ.  פתוח  לא  והוא  הכרמל  שוק 
כל הקושי שלך, תנסה לעמוד במה שכתבת. אל 
תיגע בכותל הקדוש. אל תשנה כלום. אתה תגלה 
פתאום שאין קמפיין יזום, אין סקרים, אין גיוס 

כספים, ואין פארנויות קשות".
ח״כ ינון אזולאי אמר בראיון: "אם בנט חושב 
ימצא  הוא  הכותל  מתווה  על  מלחמה  לקדש 
אותנו שם עמוק במלחמה, אנחנו לא נוותר על 
המקום הקדוש לנו בקוצו של יוד. אבי ז"ל אמר 
בכל  לעולם,  אחתום  לא  הזה  המתווה  על   - לי 

מחיר גם אם אצטרך לקום וללכת".
ראש  לדברי  בתגובה  נמס  ליב"ה  ממרכז 
בקודשי  לפגוע  שמאיים  "מי  בנט:  הממשלה 
פעם  שמודיעים  הממשלה  חברי  הם  ישראל, 
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בס"ד, כסלו תשפ"ב

ושומרים על התו
מתחסנים עכשיו

 בעקבות תנאי הכניסה החדשים לארה"ב 

 לפיהם גם מחלימים 
נדרשים להתחסן בשתי מנות

 הורה משרד הבריאות לקופות החולים 
לאפשר למחלימים שחוסנו לקבל מנה שניה. 

ע"פ מדיניות החיסונים של ארה"ב כניסת החיסון 
לתוקף הינה לאחר 14 יום גם בחיסון מסוג פייזר. 

משרד הבריאות ממליץ לפני טיסה לכל יעד בעולם, 
להתעדכן בתנאים וההגבלות של מדינת היעד.



רמי גרינברג
ראש העיר

054-673-3156

הרב אליהו גינת
סגן ומ"מ רה"ע

יו"ר האגף

מינהל שירותי קהילה

מיכל מישאלי
מיתוג ובניית אתרים

אירועי חנוכה תשפ"באירועי חנוכה תשפ"ב

לקבלת חוברת פעילות חנוכה עם שלל מופעים הצגות
ופעילות שכונתית בקהילה ובבתי כנסת

hinuhtorani@ptikva.org.il :ניתן לפנות למייל

בס"ד

יום ראשון כ"ד כסלו )28.11.21( בשעה 20:00
בבית תרבות "שרת" רח' חיים עוזר

לנשים ונערות

₪ 30
כרטיס בעלות

- לתושבי פ"ת בלבד בהצגת תעודה מזהה - 

רכישת כרטיסים דרך אתר בית תרבות שרת בכתובת:
https://tickchak.co.il/tarbutsharet

ח. רובינשטיין וח. מורגנשטרן 
ת ו ל ו ב ג ה  צ ו ח ט  ר ס ב

תתכוננו לעוף...
תחזיקו חזק!
כשהבית שלך נהפך למקום מסוכן, עבורך.
כשמשתמשים בילדה שלך כנשק, נגדך.

באישור
נשות 
חינוך

בסיעתא דשמיא

יום שלישי כ"ו כסלו )30.11.21( בשעה 20:00
בבית תרבות "שרת" רח' חיים עוזר

לנשים ונערות

₪ 30
כרטיס בעלות

- לתושבי פ"ת בלבד בהצגת תעודה מזהה - 

רכישת כרטיסים דרך אתר בית תרבות שרת בכתובת:
https://tickchak.co.il/tarbutsharet

יום רביעי כ"ז כסלו )1.12.21( בשעה 11:00
בבית תרבות "שרת" רח' חיים עוזר

לכל המשפחה

₪ 20
כרטיס בעלות

- לתושבי פ"ת בלבד בהצגת תעודה מזהה - 

רכישת כרטיסים דרך אתר בית תרבות שרת בכתובת:
https://tickchak.co.il/tarbutsharet

לילך בטאט

נשים ונפלאות

??מוכן

 
 

 
 

 
054-6733156

 

1.12.21  |
050-2760422 | 20:30 20:00
https://tickchak.co.il/22504 ₪30

יום חמישי כ"ח כסלו )2.12.21( בשעה 11:00
בבית תרבות "שרת" רח' חיים עוזר

- לתושבי פ"ת בלבד בהצגת תעודה מזהה - 

רכישת כרטיסים דרך אתר בית תרבות שרת בכתובת:
https://tickchak.co.il/tarbutsharet

לכל המשפחה

₪ 15
כרטיס בעלות

כל משתתף חייב ברכישת כרטיס | לא תותר כניסת עגלות

יום שני ב' טבת )6.12.21( בשעה 11:00
בבית תרבות "שרת" רח' חיים עוזר

- לתושבי פ"ת בלבד בהצגת תעודה מזהה - 

רכישת כרטיסים דרך אתר בית תרבות שרת בכתובת:
https://tickchak.co.il/tarbutsharet

לכל המשפחה

₪ 10
כרטיס בעלות יום ראשון א' טבת )5.12.21( בשעה 20:00

בבית תרבות "שרת" רח' חיים עוזר

שלושה
בקדירה אחת

בקומדיה מרגשת, מרתקת
ומלאה במלודיה מקורית

- לתושבי פ"ת בלבד בהצגת תעודה מזהה - 

רכישת כרטיסים דרך אתר בית תרבות שרת בכתובת:
https://tickchak.co.il/tarbutsharet

₪ 20
כרטיס בעלות

מבוגרים
ונוער 14 +

ככה
עובדים
על מידות

מקורי
מרתק

מרגש

יום שני ב' טבת )6.12.21( בשעה 16:00
במתנ"ס עמישב רח' קהילת שיקאגו 1,

שכונת עמישב
- לתושבי פ"ת בלבד בהצגת תעודה מזהה - 

מכירת כרטיסים במזכירות המתנס

₪ 10
כרטיס בעלות

לבנות
ואימהות

אירוע ההוקרה לאברכים ובני ישיבות

יתקיים אי"ה ביום חמישי כ"ח כסלו (4.12) בשעה 19:00  
בית תרבות "שרת" רחוב רבי חיים עוזר 25

מוטי גולדמן

רולי דיקמן

מקהלת נשמה ותזמורת

אבי מן

במהלך האירוע יוכרזו שמות הזוכים מבני האברכים והישיבות
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על סדר היום
אבי גרינצייג

באיזיט  המנוח  הטורקי  בסולטן  נזכרתי  השבוע 
האימפריה  מייסד  של  המיתולוגי  יורשו  השני, 
של  זיכרונו  השני.  מהמט  הסולטן  העותמא'נית, 
של  הפראית  התנהלותו  בגלל  עלה  לא  באיזיט 
וכלא  שעצר  ארדואן,  טאיפ  רג'פ  הנוכחי,  הסולטן 
לצלם  שהעזו  ישראלים  תיירים  שני  שעבר  בשבוע 
את ארמונו בחשד הילדותי שמדובר במרגלים, ככל 

הנראה מתוך רצון לסחוט איזה הישג דיפלומטי.
הקדומה,  הסולטנות  מנהגי  את  לי  שהזכיר  מה 
הייתה דווקא הכרזתו הדרמטית של יו"ר 'יש עתיד', 
על  לפיד,  יאיר  החליפי  וראש הממשלה  החוץ  שר 
בחודש  במפלגתו,  פריימריז  של  העתידי  קיומן 

ינואר הקרוב, לרגל מלאת עשור להקמתה.
המנהג  השתרש  השני  באיזיט  של  בתקופתו 
רוצח  המלכות,  לכס  עלותו  עם  ולפיו  המפוקפק 
הסולטן המוכתר את כל שארי בשרו, אחיו, אחייניו 
מלכותו  על  לפקפק  מהם  מי  יהין  לבל  דודיו,  ובני 
חלק  המנהג  היה  כך  כדי  עד  אותו.  להדיח  ולנסות 
של  הכתרתו  מהליך  אינטגרלי 
הסולטן, שבנו וממשיך דרכו של 
הראשון,  סלים  הסולטן  באיזיט, 
נהג למהדרין מן המהדרין ונלחם 

עד מוות באחיו עוד בחיי אביו...
טורקי  סולטן  אינו  אמנם  לפיד 
את  רוצח  איננו  גם  וכמובן 
את  הקים  מאז  אבל  מתנגדיו, 
שלטון  בה  ביסס  הוא  עתיד  יש 
ומערערים.  מצרים  ללא  יחיד 
להשליך  הספיק  הוא  השנים  עם 
מהמפלגה את כל מי שהעז לגלות 
יכולת חשיבה  או  עצמאות  סימני 
חברי  את  תשאלו  עצמונית. 
הכנסת לשעבר עדי קול, חיים ילין 
ואפילו את עפר שלח, שקרא תיגר 
הגדול  הבוס  של  מנהיגותו  על 
לראשות  פריימריז  לקיים  ודרש 

המפלגה.
עתיד'  'יש  סיעת  בישיבת 
השבוע, נשאלו חברי המפלגה על 
אדמקר  יקי  וואלה!  עיתונאי  ידי 
להתמודד  מתכוון  מהם  מי  אם 
בפריימריז המדוברים. לפיד מיהר 
ממש:  בו  שיש  בהומור  להשיב 
לפני  טוב  טוב  יחשבו  "שאנשים 
צחוק  היד..."  את  מרימים  שהם 
בצד, אף אחד מהחברים הנוכחיים 
במפלגה לא יעז להתמודד, אלא אם יידרש לעשות 
זאת ולתפקד כבובה בכדי לסייע ליו"ר לייצר מצג 

שווא של התמודדות דמוקרטית.
דבעי  מאן  לכל  מאפשר  היה  לפיד  אם  ניחא 
להירשם למפלגה ולהשפיע על זהות היו"ר, בסגנון 
הפריימריז הנהוג בליכוד, או אז היה ניתן לטעון כי 
מי שחפץ להתמודד מבחוץ - יוכל להסתייע בציבור 
הכללי, שיתפקד למפלגה בהמוניו ויקבע את זהותו 
של היו"ר הבא. אבל לפיד אינו שוטה עד כדי כך, 
את הסמכות לבחור בו שוב לראשות המפלגה הוא 

שתתכנס  המפלגה  ועידת  חברי  לכאלף  רק  מעניק 
בחודש ינואר, להם ולהם בלבד.

ומי ברשימת המאושרים? ראש מטה השטח של 
השטח,  מטות  ראשי  האזורים,  מנהלי  המפלגה, 
ראשי  סגני  רשויות,  ראשי  והשרים,  הכנסת  חברי 
מטעם  המקומיות  במועצות  סיעות  וראשי  רשויות 
המפלגה  מטעם  תפקידים  בעלי  וכן  המפלגה, 
בהסתדרות  היסוד,  בקרן   - הלאומיים  במוסדות 
הציונית, בקק"ל, בסוכנות היהודית ובסיעה בכנסת. 
בנוסף, תכלול הועידה עד 30% ממייסדי המפלגה, 
כבוד  וחמישה חברי  הנהלת המפלגה  אותם תקבע 
הנהלת  באישור  המפלגה  יו"ר  על-ידי  שייבחרו 
תרומתם  ו/או  הציבורי  מעמדם  בסיס  על  המפלגה 

למפלגה.
במילים אחרות, לפיד יבחר את עצמו, תוך שימוש 
ציני בקבוצת פעילים ומלחכי פנכה שחלקם הגדול 
מטורקיה  מעט  נסטה  אם  לפרנסתם...  בו  תלויים 
מזרחה, נפגוש התנהלות דומה גם במשטר האיראני, 
הדתית  המועצה   - החוקה'  שומרי  'מועצת  שם 
הרוחני  המנהיג  את  לבחור  האחראית  העליונה, 
בעת הצורך – מונה שנים עשר חברים, אשר חציים 
ממונים ישירות על ידי המנהיג וחציים נבחרים על 
 - רשימה  מתוך  )הפרלמנט(  האיראני  המג'לס  ידי 

המוכתבת להם אף היא על ידי המנהיג...
מה בכל זאת מוביל את לפיד לקיים הליך מסובך 
מניחה  היאיר-לפידית  הגישה  כך?  כל  ומיותר 
בלאו   - שלו  הבוחרים  הפחות  ולכל   – שהבוחרים 
והם  הפוליטיקה,  בנבכי  מבינים  באמת  לא  הכי 
וריקות  יפות  זקוקים אך ורק למראית עין ולמילים 
מעט  לא  ארוכות  שנים  כבר  סופג  לפיד  מתוכן. 
בניגוד  במפלגתו,  דיקטטור  היותו  על  ריקושטים 
יריב אקראי  מוחלט לנתניהו, שמביס מפעם לפעם 

בפער של עשרות אחוזים. 
הממשלה,  כראש  לכהן  הכנותיו  במסגרת  כעת, 
הוא מעוניין להוסיף לעצמו חותמת לגיטימית של 
את  למתג  גם  ואולי  נבחרת,  מפלגתית  מועמדות 
עצמו כווינר, אחרי שמעולם לא ניצח באופן אישי 
מהירים  לייט  פריימריז  פומבית.  התמודדות  באיזו 
אם  גם  מיוחל,  ניצחון  על  הכותרות  את  לו  יעניקו 

בצד השני אין אף אחד שמפסיד...

יש חשמל באוויר
השבועי  הקואליציוני  המשבר 
חוק  אותו  החשמל,  בחוק  עוסק 
פקטו  דה  להכשיר  שנועד  מפוקפק 
בנגב,  הבדואית  ההשתלטות  את 
תשתיות  חיבור  של  הכשרה  ידי  על 
לא  למבנים  וטלפון  חשמל  מים, 
ההטבות  חבילת  במסגרת  חוקיים. 
מבסיסי  שאחד  לרע"מ,  שהובטחה 
כוחה המרכזיים מצוי בקרב השבטים 
בדרום, אמור החוק לעבור – בו בזמן 
שנועד  הצעירה,  ההתיישבות  שחוק 
לסייע במידה דומה לילדי היישובים 

מטעה  'צעירה'  )הכינוי  ושומרון  ביהודה  הותיקים 
כבר  קיימים  שחלקם  ביישובים  מדובר  במקצת, 
הקואליציה,  ידי  על  נדחה  עשורים(  משני  למעלה 

בניגוד להבטחות חלק מחבריה.
בזמן ששרת הפנים איילת שקד ביקרה בארה"ב, 
התארח  עבאס  מנסור  ח"כ  רע"מ  מפלגת  ויו"ר 
ירדן,  מלך  אצל  מדיניים'  לא  נושאים  'על  לשיחה 
הפנים,  ועדת  יו"ר  וליד טאהא,  עסק חבר מפלגתו 
לסיכומים  בניגוד  החוק,  בנוסח  שונים  בתיקונים 

המוקדמים מול 'ימינה'.
וקיבלה  בנעשה  התעדכנה  לארץ,  הגיעה  שקד 
שהחוק  לפני  רגע  השבוע,  שני  ביום  ברכיים.  פיק 
עלה להצבעה במליאת הכנסת, הודיעה שרת הפנים 
כי מבחינתה החוק לא יעבור בנוסח הנוכחי. בלית 
ברירה, נדחתה ההצבעה בינתיים עד לאיתור ניסוח 

מוסכם.
הרשימה  חברי  היו  הגל  על  לעלות  שמיהר  מי 
והודיעו  משמאל  רע"מ  את  שאיגפו  המשותפת, 
בצהלה שהקואליציה תוכל לבנות על אצבעותיהם, 
יבחרו  חלקם  או  ימינה  רשימת  שחברי  במקרה 

להימנע או להתנגד בהצבעה על החוק.
חריפה  בדילמה  עצמה  את  מוצאת  הפנים  שרת 
במיוחד: ניסיון העבר מלמד שרע"מ לא תזוז אפילו 
במילימטר מעמדתה ולא תוותר על אף פסיק בנוסח 
החוק. כעת יכולה השרה לנקוט אחד משתי דרכים: 
ולאבד  רע"מ  דרישות  בפני  להתקפל  הראשונה, 
באופן סופי כל חיבור תיאורטי שלה לימין. השנייה, 

לעמוד על שלה בכל מחיר.
אפשריים:  תסריטים  שלושה  יש  כזה  במקרה 
האגף  את  להוביל  מצליחה  הראשון שקד  בתסריט 
תקווה  כולל  ולהתנגד,  קו  עמה  ליישר  כולו  הימני 
חדשה ואולי גם ח"כ או שניים מכחול לבן. במצב 
המשותפת  של  אצבעותיה  יספיקו  לא  כזה  דברים 
השני  בתסריט  הממשלה.  את  לפרק  עשויה  ורע"מ 
שקד היא זו שמפרקת את הממשלה, אם לא תצליח 
את  שיטרפדו  ימין  נציגי  של  מספק  מספר  להשיג 
המשותפת.  באצבעות  יעבור  והחוק  החקיקה 
החוק  ביותר,  ההגיוני  וכנראה  השלישי,  בתסריט 
עובר בתמיכת המשותפת ובמחאה רפה של איילת, 

יחי הסולטן

מה בכל זאת מוביל את 
לפיד לקיים הליך מסובך 
ומיותר כל כך? הגישה 
היאיר-לפידית מניחה 
שהבוחרים – ולכל הפחות 
הבוחרים שלו - בלאו 
הכי לא באמת מבינים 
בנבכי הפוליטיקה, והם 
זקוקים אך ורק למראית 
עין ולמילים יפות וריקות 
מתוכן. לפיד סופג כבר 
שנים ארוכות לא מעט 
ריקושטים על היותו 
דיקטטור במפלגתו, 
בניגוד מוחלט לנתניהו, 
שמביס מפעם לפעם 
יריב אקראי בפער של 
עשרות אחוזים

יבחר את עצמו 
באמצעות 
שליחים. יו"ר יש 
עתיד יאיר לפיד 
| צילום: דוברות 
הכנסת
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ימין  מצביעי  של  הספורים  שהמנדטים  בתקווה 
גם  יבלעו  פוטנציאלית,  מנהיגה  בה  רואים  שעדיין 

את הצפרדע הזו.
ואולי הגרוע ביותר  גם תסריט רביעי,  יש כמובן 
טקטית  לנסיגה  מוכנה  רע"מ  ולפיו  מביניהם, 
והכנסתם של אי אלו תיקונים בנוסח החוק, בתמורה 
יכולותיו  את  כבר  שהוכיח  עבאס,  אחר.  לאתנן 
משקלו  את  כזה  במקרה  יגבה  מחונן,  כפוליטיקאי 
ומיץ  פעמי  חד  על  שמס  בטוח  לא  אז,  או  בזהב. 

ענבים יספיק.

לא הולך לשום מקום
נתניהו  בנימין  חה"כ  האופוזיציה  שראש  בזמן 
נערך לפתיחת שבוע דרמטי במיוחד בבית המשפט 
חפץ  ניר  המדינה  עד  יחל  שם  בירושלים,  המחוזי 
במסירת עדותו )שנדחתה בסופו של דבר בשבוע(, 
 ,4000 בתיק  ביותר  המשמעותיות  לאחת  הנחשבת 
בחודשים  שהחל  השטח  פעילות  את  זונח  לא  הוא 
שיותר  לכמה  ישירה  נגישות  על  בדגש  האחרונים, 

מצביעים פוטנציאליים.
דיגיטליים  בכלים  נתניהו  משתמש  השאר,  בין 
ברשתות.  שיח  רב  המאפשר  כלי  ובהם  שונים, 
והשאלה  שם  עמו  לשוחח  האחרון  בשבוע  לי  יצא 
הראשונה שהצבתי בפניו, בעקבות קידומם של שני 
האופוזיציה  של  ניסיונותיה  עם  המזוהים  חוקים 
לחסום את דרכו הפוליטית – החוק להגבלת כהונה 
הרכבת  משימת  להטלת  האפשרות  למניעת  והחוק 
הוא  בעצם  מדוע   – בפלילים  נאשם  על  הממשלה 
אם  הרי  הללו,  בחוקים  חורמה  עד  מאבק  מנהל 
וכאשר ישיג את שישים ואחת האצבעות הנדרשות 
את  לבטל  גם  יוכל  ממילא  קואליציה,  להרכבת  לו 

החוקים המדוברים.
"ברור שזה מה  זו הכוונה,  כי אכן  נתניהו אישר 
שנעשה, נבטל את החוקים האלו" קבע מיד, ובכל 
עם  ההסכם  כמו  ש"זה  בכך  המאבק  את  נימק  זאת 
לא  אם  משהו  ולבטל  לבוא  יכול  לא  אתה  איראן, 
אין  אותו.  כשחוקקו  כבר  מנומקת  התנגדות  הבעת 
לי ספק שהם יצליחו לחוקק את זה כי יש להם רוב 
אנחנו  אבל  בועדות,  רואים  שאנחנו  כמו  דורסני, 

צריכים להתנגד בכל הכוח".
ונשנים על כך  בנוסף, לאור הפרסומים החוזרים 
שהוא עשוי לסגור עסקת טיעון שתכלול את פרישתו 
מתכוון  הוא  אכן  האם  תהיתי  הפוליטיים,  מהחיים 
'ללכת על זה'. נתניהו חמק מתשובה ישירה, והעדיף 
כלשונו,  'שופרות',  המהווים  הפרשנים  על  ללגלג 
במשאלות  מדובר  "כנראה  כי  מציין  שהוא  תוך 
לזו  אם  הליכות...  לעשות  ו"אני מרבה  לב שלהם" 

הכוונה".
אבל נתניהו גם מחובר למציאות, הוא יודע היטב 
הממשלה  מעצמו.  יקרה  לא  המיוחל  שהקאמבק 
הנוכחית, אחרי ששרדה את התקציב, מקווה לשרוד 
מועד  את  גם  ולצלוח  הקרובות  בשנתיים  לפחות 
חילופי הגברי בראשות הממשלה. היא אמנם עשויה 
תלוי  מזה  והרבה  לבד  יקרה  לא  זה  אבל  ליפול, 
ביכולותיה של האופוזיציה לייצר משברים שיאלצו 
בנושאים  עמדות,  לחדד  הקואליציה  צדדי  שני  את 
מדיניים, כלכליים או ביטחוניים, כמו חוק החשמל, 

למשל.

הישג מהשטח
עם שבעה אחוזים בלבד של אמון מרבי מאזרחי 
הפנימה  העליון  ביהמ"ש  נשיאת  כי  נראה  ישראל, 
לשנות  הצורך  את  המחודדים  הפוליטיים  בחושיה 
תדמית. נכון, הממשלה הנוכחית עוטפת את מערכת 
חוסן  לעולם  לא  אבל  מאתרג,  גפן  בצמר  המשפט 
וחיות מעדיפה לנסות לרכוש לבבות גם בצד השני 

של המפה הפוליטית.
אהדה  אחר  והגישוש  ההנגשה  מתהליך  חלק 
בעלי  מסוימים  מדיונים  חי  שידור  כולל  ציבורית, 
עניין, בדגש על כאלו בהם סבורים במערכת המשפט 
ולמגזרים שאינם  לחוגים  קריצה  בפסיקה  תהיה  כי 
תושבי  זכו  כך,  המעטה.  בלשון  בג"ץ,  מאוהדי 
ישראל לעקוב ברביעי האחרון אחרי דיון בעתירתם 
יחד  שמורה  ועמותת  ליעקב'  'אמת  הארגונים  של 
במימון  המתוכנן  הקיצוץ  נגד  נוספים  גורמים  עם 

מעונות הילדים.
כי  מנוסים  משפטנים  העריכו  הקלעים,  מאחורי 
בג"ץ,  ביוזמת  חי  לשידור  הדיון  של  פתיחתו  עצם 
חלקי.  באופן  אפילו   – חיובית  תוצאה  על  מעידה 
בהרכב  שמדובר  העובדה  גם  לתחושה  תרמה 
האקטיביסט,  פוגלמן  לצד  ברובו:  שמרני  שופטים 
צוותו עופר גרוסקופף המתון יחסית ואלכס שטיין 
הדחיות  על  בג"ץ  של  זעמו  נוסף  זאת  על  השמרן. 
ונשנות בהגשת תשובת המדינה לעתירה,  החוזרות 

תוך שהשופטים דוחים את אחת הבקשות לדחייה.
אחד  מצד  כאשר  שקולים,  הלא  הצדדים  למרות 
בעלי  צעירים,  חרדים  דין  עורכי  מספר  ניצבים 
בהופעות  ניסיון  נטולי  עדיין  אך   - מבורכת  יוזמה 
פרקליטות  התמודדה  ומולם  שכאלו,  במעמדים 
המדינה המנוסה והותיקה, הדיון נטה דווקא לטובת 
הצד החרדי. הן בשל טענות סרק שהשמיעה נציגת 
של  מאסיבית  מעורבות  בשל  והן  הפרקליטות 

השופטים, שלא הניחו לשום פרט לחמוק מדיון.
ההחלטה, שנדמה היה כי הוכנה כבר קודם לדיון, 

דרשו  השופטים  הסתיים.  לאחר שהוא  מעט  ניתנה 
תדחה  לא  מדוע  שבועיים  בתוך  לנמק  מהמדינה 
את החלת השינויים בקריטריונים לשנת הלימודים 
השופטים  משפטית:  פחות  ובשפה  הבאה. 
סבורים כי לא ראוי להחיל את הקיצוץ כבר בשנת 
למדינה  מאותתים  הם  ובעצם  הנוכחית,  הלימודים 
כי אם ברצונה לחמוק מהעתירה, עליה להודיע על 
לתקופה  ולכל הפחות  לשנה הבאה  הקיצוץ  דחיית 

ממושכת.
משלה  בצעד  לנקוט  הספיקה  כבר  המדינה 
הקיצוץ  החלת  את  תדחה  הנראה  ככל  כי  ולהודיע 
לחודש ינואר הקרוב. משמע, היא תבחן את רצינותו 
עד  דחיה  וידרוש  שלו  על  יעמוד  האם  בג"ץ,  של 
לסוף שנת הלימודים הנוכחית, או שמא יתפשר על 

חצי שנה. כך או כך מדובר בהישג נאה 
למדי.

לארגונים  גם  מגיעים  הפרחים 
העותרים ולעורכי דינם – זלמן בלאק, 
ויונתן  שטרן  אוריאל  מקלב,  שמואל 
פלדמן, אך גם למשפטן שלנו בפרלמנט, 
עוה"ד משה ארבל מש"ס, שהיה מעורב 
עוד קודם לכן בהישג מקדים, ולפיו מי 
לרבנות  או  לדיינות  במסלול  שלומד 
ייחשב לו הדבר כלימוד מקצוע המזכה 
יחד  במימון המעונות. שתי ההחלטות 
גזירת  את  לחלוטין  כמעט  מקעקעות 
איווט  האוצר  שר  כי  ונדמה  המעונות, 

ליברמן נשאר שוב בעיקר עם כותרות.
בגורמים  שמדובר  העובדה  אבל 
הזמן  הגיע  מעט.  צורמת  גם  פרטיים 
ויממנו  יקימו  החרדיות  שבמפלגות 
בכלים  שייאבק  ומקצועי  מסודר  גוף 
מהותיים  נושאים  במגוון  משפטיים 
שעל סדר היום. השדה המשפטי הופקר 
עצמם  מטעם  יזמים  לחסדי  כה  עד 
למרות  עוינים,  רפורמיים  וארגונים 
מקצועי  וניהול  נכונה  שבחשיבה 
כפי  הישגים,  לא מעט  בו  לרשום  ניתן 

שהוכח בסוף השבוע.
נכון, אי שם בעתיד מקווים במפלגות 
ימין- בממשלת  להשתתף  החרדיות 

משמעותיות  רפורמות  שתבצע  חרדים 
ברשות השופטת ותצמצם את השפעתם 
עד  ועדיין,  המשפטיים,  היועצים  של 

שהדבר יקרה )וכנראה, גם אחרי כן( מן הראוי לדעת 
הזה,  המשמעותי  במישור  גם  המירב  את  להפיק 

מישור שאינו נופל בחשיבותו מהמישור הפוליטי.

שופטי העליון בדיון על המעונות | צילום: לע"מ

העובדה שמדובר 
בגורמים פרטיים גם 

צורמת מעט. הגיע 
הזמן שבמפלגות 

החרדיות יקימו ויממנו 
גוף מסודר ומקצועי 

שייאבק בכלים 
משפטיים במגוון 

נושאים מהותיים שעל 
סדר היום. השדה 
המשפטי הופקר 

עד כה לחסדי יזמים 
מטעם עצמם וארגונים 

רפורמיים עוינים, 
למרות שבחשיבה 

נכונה וניהול מקצועי 
ניתן לרשום בו לא מעט 

הישגים, כפי שהוכח 
בסוף השבוע
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

                  

ללמוד מהרשע עשייה בלהט ובהתלהבות
י ָוֵאַחר  ְרתִּ ָך ַיֲעקֹב ִעם ָלָבן גַּ ּכֹה ָאַמר ַעְבדְּ

ה )לב, ה( ַעד ָעתָּ
יש ללמוד מרשעים את דרכי פעולתם

רש"י מביא את מאמר חז"ל: "עם לבן הרשע 
גרתי, ותרי"ג מצוות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו 

הרעים".
למדתי  'לא  מהו  מליצה,  בדרך  ומפרשים 
עצמו  על  יעקב  שהתאונן   – הרעים'?  ממעשיו 
של  הרעים  ממעשיו  למדתי  שלא  'חבל  ואמר: 
לבן שהיה עושה את רשעותו מתוך מסירות נפש, 

בזריזות ובהתלהבות'...
ִּכי  ִמְצוֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  "ֵמאְֹיַבי  אמר:  המלך  דוד 
האדם  על  צח(.  קיט,  )תהלים  ִלי"  ִהיא  ְלעוָֹלם 

ללמוד ולהחכים ממעשיהם של הרשעים!
עוברים  הם  כיצד  ולראות  בהם  להתבונן  יש 
עבירות, ועל ידי כך ללמוד את האופן הנכון של 
ובמסירות  בהתלהבות   - והמצוות  התורה  קיום 

נפש. 
מי שיעבוד את הבורא יתברך באופן כזה, איש 

בעולם לא יוכל להזיזו מדרכו.

לימוד ממעשי הרשעים שהוביל להתחזקות
מעשה  זיע"א  חי"  איש  ה"בן  סיפר  זה  בענין 

מופלא – 
זה  ואמרו  והיצר הרע  נפגשו היצר הטוב  פעם 
לזה: עד מתי נילחם האחד בשני? הבה נסכם שכל 
אחד מאתנו יקח את האנשים שלו, ונעשה בינינו 

שביתת נשק והסכם שלום.
"איך שלום?" – שאל היצר הטוב – "הרי 'ֵאין 

ָׁשלוֹם ָאַמר ה' ָלְרָׁשִעים' )ישעיה מח, כב(".
השיב לו היצר הרע: "אני מנסה כל הזמן לבוא 
אל הצדיקים שלך, אבל איני יכול להיכנס אליהם. 
לשמוע  שלא  ומזהירם  הזמן  כל  שם  עומד  אתה 
בקולי. תן לי אפשרות להיכנס אליהם בשקט ואל 
תפריע לי. תמורת זה, אני מבטיח לך שגם אני לא 
אפריע לך. תוכל להיכנס לרשעים שלי ולעשות כל 

מה שאתה רוצה". 
ושניהם  הטוב,  היצר  הסכים   – מאד"  "טוב 

חתמו ביחד על אמנת ג'נבה...
בלי לאבד זמן הלך היצר הטוב לרחוב יפו, קינג 
ושאל:  אנשים  שם  פגש  ודיזנגוף.  אלנבי  ג'ורג', 

"מה אתם עושים?"
בקולנוע",  סרט  רואים  החיים,  מן  "נהנים 

השיבו לו.  
דמיונות  הכל  הנאה?  קוראים  אתם  "לזה 
ושטויות, ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח", אמר להם. "עזבו את 
שבו  לישיבה,  לירושלים,  בואו  הללו.  הדברים 
משניות,  חיים,  אלוקים  דברי  ותשמעו  ותלמדו 

הלכה ואגדה. אז תיהנו הנאה אמיתית".
"מה, באמת נהנים מזה?"

ה'  ִּפּקּוֵדי  שבעולם,  ההנאה  שיא  זהו  "כן, 
ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי ֵלב )תהלים יט, ט(. אחרי השיעור 

לכם  כדאי  נפלאים,  ופיוטים  הבקשות  שירת  יש 
לבוא!" 

כולם,  אמרו  באים",  אנחנו  מסכימים,  "טוב, 
ותוך זמן קצר התמלאו בתי הכנסיות והמדרשות 
מפה לפה. "ַוָּיֵבא אָֹתם ֶאל ֵלָאה ִאּמוֹ" )בראשית ל, 
יד( - לאה נוטריקון לא'ור ה'חיים... הם באו לאור 
החיים, לכף החיים, לישיבת אור שמח, והתחילו 
כל  את  עזבו  אחד  ברגע  אמיתיים!  חיים  לחיות 
הכתוב  כמאמר  עיניהם,  את  שסימאו  ההבלים 
יז, טו(,  ַוֶּיְהָּבלּו" )מלאכים ב  ַהֶהֶבל  "ַוֵּיְלכּו ַאֲחֵרי 

וקבלו עליהם תשובה שלמה.
אדם  "פלוני  וחשב:  הרע  היצר  ישב  בינתיים 
להיות  אותו  אהפוך  אם  ארוויח  כבר  מה  פשוט, 
אדם  'דג שמן',  צריך  אני  כלום!...  כמעט  רשע? 
גדול בתורה ושקדן עצום. אותו אהפוך לרשע, או 
היצר  בעוד  וכך,  עצום!"...  משהו  יהיה  זה  אה, 
הבא  לכל  ואמר  בידו,  הבא  מכל  לו  לקח  הטוב 
להשקיע  מוכן  היה  לא  הרע  היצר   - הבא  ברוך 

באנשים פשוטים.
 - נפשו  איוותה  אשר  את  מוצא  הוא  סוף-סוף 
המדרש  בבית  היושב  הגדולים,  השקדנים  אחד 
השעה  לקראת  מהספר.  עיניו  את  מרים  ואינו 
שואל  אליו,  ניגש  הוא  בלילה  אחת-עשרה 
ולומד  יושב  על שהוא  מוסר  לו  ומטיף  לשלומו, 
תורה בכאלו שעות. "עזוב אותך. צא לרחוב ועשה 

חיים...".
"עכשיו?" התפלא החכם, "בשעה כה מאוחרת, 

מה יש לעשות ברחוב?"
צחק היצר הרע צחוק גדול ואמר: "לילה? הרי 
רק עכשיו התחיל היום! 'לילה כיום יאיר כחשיכה 
כל  אתה  למה  ומועדונים...  מסעדות  יש  כאורה', 
הזמן יושב ולומד? תפסיק להיות פנאט כזה... צא 

קצת!"
שימנע  טוב  יצר  היה  לא  חכם  תלמיד  לאותו 
אותו מן החטא, שהלא היצר הטוב הבטיח שלא 
התפתה  ומיד  הרע...  היצר  של  במלאכתו  יתערב 

לעצת יצרו הרע, סגר את הגמרא ויצא לרחוב. 
שם  ישבו  למסעדה.  הרע  היצר  לקחו  תחילה 

אנשים, אכלו ושתו ושיחקו בקלפים. 
הם  במעשיהם.  חכם  תלמיד  אותו  התבונן 
היה  ונראה  במשחק,  ורובם  ראשם  שקועים  היו 
לעצמו  הזמין  אחד  כולו.  העולם  מכל  ששכחו 
קפה, אך מלבד לגימה קטנה שקע במשחק ושכח 
מהם  אחד  שאף  לציין  למותר  הכוס.  את  לגמור 
משחק  על  ושקדו  ישבו  הם  באוכל.  התעניין  לא 

הקלפים. 
מה  הבין  לא  הוא  שהתעייף.  עד  בהם  הסתכל 
עמוס.  יום  לו  צפוי  ומחר  משחק,  באותו  עושים 
בנץ  כדי להתפלל  עליו לקום כבר בעלות השחר 
לילה  שעת  עד  בתורה  לעסוק  כך  ואחר  החמה, 

מאוחרת...
פנה משם ובקש ללכת. היצר לא מצא מה לומר 
לו. גם לו אין מה לעשות עם אדם עייף. ילך לישון 

ומחר ימשיך אתו...
לביתו, אלא שבמקום  אותו תלמיד חכם  הגיע 
ללכת לישון התיישב על הארץ, והחל לומר תיקון 
התעוררה  הצעקות  מן  עצומות.  בבכיות  חצות 
האיומות  הבכיות  פשר  מה  ונבהלה,  הרבנית 

המזעזעות את הלב?
השיב לה: "אוי לי. עד היום הייתי סבור שאני 
שקדן, אבל אחרי שראיתי היום את השקדנות של 
אני  איפה  רחוק...  אני  כמה  עד  הבנתי  הרשעים, 
ואיפה השקדנות... הם יכולים לשבת שלוש שעות 
השעות  עד  אוכל,  ובלי  קפה  בלי  הקלפים,  ליד 
להרוויח  בשביל  זאת  וכל  הלילה,  של  הקטנות 
רוצה  הלימוד  באמצע  אני  ואילו  פרוטות,  כמה 
או  קפה  לי  להכין  קם  משהו,  לשתות  רגע  כל 
תה, לאכול חתיכת פרי עם עוגה... חשבתי שאני 
צדיק... אוי לי שלא למדתי ממעשיהם הרעים!...

"אם על הבלים הם שוקדים כך, כל שכן שעלי 
נצחי  קניין  שהיא  הקדושה  התורה  על  לשקוד 
ולהשקיע בה את כל חיי! אם הם כל כך שקועים, 
על אחת כמה וכמה שבשעת הלימוד עלי להיזהר 
את  להרים  לא  אחר,  דבר  בשום  להתעניין  שלא 
לא  אדם,  אף  על  להסתכל  ולא  הספר  מן  הראש 
רגע אחד, אלא לעמול בתורה בכל  לבטל אפילו 

כוחי!"
והרבנית  ולהיאנח,  לבכות  הצדיק  המשיך  כך 

לעומתו מנסה לנחמו, שעוד יגדל ויתעלה.
מה  ואבוי!  "אוי  ונבהל.  היצר  זאת  שמע 
עשיתי?! חשבתי שאני מוריד אותו, והנה אני רק 

הגורם המדרבן לעלייתו עוד יותר!..."
מיהר לרוץ למעוז שלו בדיזנגוף ואלנבי, והנה 
לישיבות  הלכו  שלו  האנשים  כל  ריק.  הכל   –
לבעלי תשובה!... אוי ואבוי! היצר הטוב לקח לו 
את כולם. אם ישאר המצב כמות שהוא, תוך ימים 
ספורים הוא יגמור את כל העבודה, וישלח אותו 

לפנסיה מוקדמת...
רץ ומצא את כולם יושבים ועוסקים בתורה עד 
שעת לילה מאוחרת בישיבה קדושה. נגש ואמר: 
לתל  בחזרה  בואו  פה?  עושים  אתם  מה  "הי, 

אביב!...".
אותך!  רוצים  איננו  מפה!  "לך  לו:  ענו  מיד 
ידענו  לא  הקדושה!  התורה  את  רוצים  אנחנו 
שלימוד יכול להיות כה יפה ומהנה. החכמנו מאד. 
קבלו אותנו בסבר פנים יפות. לא העלינו בדעתנו 
שקיימים דברים כאלו... אנחנו נשארים פה. "פה 
השטויות  את  רוצים  אנו  אין  איויתיה".  כי  אשב 

וההבלים שפיתית אותנו בהם כל הימים". 
ממעשיהם  הלומד  אדם  של  הנהגתו  דרך  זוהי 
הרעים של הרשעים ומתקדם בזכותם בעבודת ה' 

שלו!

ההתלהבות מביאה להצלחה
ה"בית  בעל  מגור,  האדמו"ר  את  ושאלו  באו 

העובדה  את  להסביר  אפשר  איך  זצ"ל,  ישראל" 
בתי  קיבוצים,  מקימים  עול  פורקי  שאנשים 
בכך,  וכיוצא  אופרות  מועדונים,  חילוניים,  ספר 
ומצליחים בפעולותיהם, על אף שהם נגד התורה 
אנשים  באמצעותם  לפתות  מטרתם  וכל  ה',  ונגד 
ולקלקלם, וכל זאת בשעה שאנחנו, החרדים לדבר 
ה', שכל רצוננו להגדיל את הקדושה בעולם, איננו 

מצליחים?
את  עושים  כשהחופשיים  האדמו"ר:  אמר 
מעשיהם, הם עושים אותם בלב שלם ובלהט. הם 

פועלים בזריזות וזו סיבת הצלחתם!
ילדים  לקיבוצים  לקחת  הצליחו  הם  זה  בכח 
תמימים וצדיקים ולהעבירם על דתם, ללא כשרות 

וללא תפילה! 
 – קדושות"  מטרות  למען  פועלים  "אנחנו 
המשיך הרבי – "אבל חסרים לנו הלהט והזריזות 

הללו"...
מי שרוצה להצליח, צריך לעשות כל דבר מתוך 
התלהבות ולהט. כך נצליח להציל כל יהודי, שלא 

יתנתק מעם ישראל.

התלהבות של בעלי תשובה! 
שבעלי  "מקום  אמרו:  ע"ב(  לד  )ברכות  חז"ל 
עומדים".  אינן  גמורים  צדיקים  עומדין,  תשובה 

מהי הסיבה לכך?
נמצא  תשובה  שבעל  ושמש",  ה"מאור  מבאר 
אל  שב  הוא  שכאשר  משום  יותר,  גבוה  במקום 
ה' בכל לבו, יש בידו יכולת להפוך את מדת הדין 

למדת רחמים.
בתומו  שעמד  גמור  מצדיק  יותר  גדול  הוא 
כל ימיו, כי הוא - בעל התשובה - עמד כל ימיו 
ניתק  בעבותות היצר ובסטרא אחרא, ובכח גדול 
משמאל  ונהפך  לטוב,  הרע  כל  את  והפך  ממנו 
לימין, על כן העוז בידו גם כן להפוך מדת הדין 
שהיא בחינת שמאל למדת הרחמים שהיא בחינת 

ימין.
ה'  עד  ישראל  "שובה  הכתוב  שאומר  זהו 

אלוקיך" )הושע יד, ב( – מהו 'עד'?
'אלוקיך'  את  הופך  תשובה  שבעל  לומר,  בא 

שהיא מדת הדין - ל'ה'' שהיא מדת רחמים.
שכל  מבין  הוא  תשובה,  בעל  נעשה  כשאדם 
ימיו עד כה טעה, ולכן הוא מתחיל בקיום התורה 
שעשה  כמו  ובהתלהבות,  במסירות  והמצוות 
ברשעותו עד כה. ממילא הוא נעשה גדול יותר מן 

הצדיק הגמור.
בעלי  של  בהתלהבות  כשמתבוננים  לעיתים 
זוכים  שהיינו  הלוואי   – קנאה  חשים  תשובה 
יושבים  הם  ותמימות!...  התלהבות  לאותה 
שהוא  לאדם  אותה  שאין  בהתלהבות,  ולומדים 
ירא שמים מנעוריו, כי הם, שעשו את הרע כל כך 

חזק, עובדים גם על הטוב באותו אופן. 
)מתוך משכני אחריך בראשית ח"ב(. 



הרה"ג ראובן אלבז
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

חז"ל )ברכות לד ע"ב( אמרו: "מקום שבעלי תשובה עומדין, צדיקים גמורים אינן עומדים". מהי הסיבה לכך?
מבאר ה"מאור ושמש", שבעל תשובה נמצא במקום גבוה יותר, משום שכאשר הוא שב אל ה' בכל לבו, יש בידו יכולת להפוך את מדת הדין למדת רחמים.

הוא גדול יותר מצדיק גמור שעמד בתומו כל ימיו, כי הוא - בעל התשובה - עמד כל ימיו בעבותות היצר ובסטרא אחרא, ובכח גדול ניתק ממנו והפך את כל 
הרע לטוב, ונהפך משמאל לימין, על כן העוז בידו גם כן להפוך מדת הדין שהיא בחינת שמאל למדת הרחמים שהיא בחינת ימין.

"



מזל טוב

בורא עולם בקניין השלם זה הבניין 
מאחלים

אריאל קוניק 

ברגשי גיל ושמחה נשגר 
ברכת מזל טוב חמה ולבבית 

לעובדת המסורה

הגב' מיכל ירחי תחי׳

לרגל נישואיה עם החתן החשוב 

הר' יחיאל חמו שיחי׳

ומאחלים שתזכו להקים בית נאמן בישראל על 
אדני התורה והיראה מתוך נחת ושמחה

וצוות



י"ד כסליו תשפ"ב 1818/11/21 בפתח-תקוה

הלוואה עד 50,000 ₪ והריבית עלינו

פאגי מלווה אתכם בכל שלב בחיים ודואג להתאים את עצמו 
לקצב שלכם ועל כן הקים תכנית חדשה המתאימה עבורכם. 

רוצים הלוואה? פותחים 
חשבון ולוקחים הלוואה 

בהתאם לגובה ההכנסה. 
ככל שההכנסה שלכם 
גדולה יותר, כך הנכם 

זכאים להלוואה גדולה 
יותר. והריבית? עלינו. 

עד 50,000 ₪ בכמה 
תשלומים שתרצו. כמו כן בפאגי מעניקים עבורכם הטבות 

נוספות כגון: פטור מעמלות ערוץ פקיד, ישיר ומינימום למשך 
שנתיים, פטור מדמי כרטיס אשראי ועוד. אז אם  אתם כבר 

לקוחות פאגי פנו לבנקאי שלכם או חייגו *3360 וקבלו מענה 
מושלם ומותאם לכם. 

מבצעים שווים
בבר כל נהנים מכל הטוב 
וממבצעים חסרי תקדים 

לאורך כל השבוע. מבצע כאסח 
לאורך כל השבוע: דבש 1 ק"ג 
של מעולה ב-29.90 ₪, ערכת 

חנוכה מוצק ב-29.90 ₪, חזה עוף קפוא בכשרות הרב מחפוד 
4 ק"ג ב-100 ₪, מגוון מוצרים בהנחות ענק בימים שלישי-
רביעי-י"ב-י"ג כסלו )16-17.11( כגון: גבינה צהובה 500 ג' 

של טרה ב19.90 ₪, מטרנה שלבים 700 גר' 2 ב-90 ₪, 1 ק"ג 
קמח מנופה של מעולה 2 ב-10 ₪, טבלאות שוקולד פרה של 
עלית, 5 ב-20 ₪, אבקת מרק עוף 1 ק"ג של אסם ב-9.90 ₪, 

שלישיית פיצה מעדנות ב-24.90 ₪, ירקות קפואים סנפרוסט 
2 ב-20 ₪, חמישיית טישו ב-8.90 ₪, טיטולי פרימיום 4 

ב-100 ₪ ועוד. וכמובן לקראת שבת מבצעי "מי שטרח" בימי 
חמישי ושישי-י"ד-ט"ו בכסלו )18-19.11( לדוג': דג פילה 

סלמון ב59.90 ₪ לק"ג, שישיית RC ב-19.90 ₪, מגוון חטיפי 
אסם 5 ב-15 ₪, עוגות בחושות/קצפיות/עוגיות 2 ב-14.90 

₪ ועוד. שוק פירות וירקות בימי שלישי-רביעי בכשרות 
מהדרין שמיטה לחומרא. ניתן להשיג קלפים "עולם ומלואו", 

מדבקות תרי"ג ומגוון סביבונים בכל הסניפים. כמו כן ניתן 
לקנות גם בכרטיסי משרד הפנים.אשראי כפוף לשיקול דעת 
הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, אי עמידה בפרעון 

ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה 
לפועל.

תלונות הציבור נגד הבנקים
פורסם דוח בנק ישראל בנושא 

תלונות הציבור נגד הבנקים 
בשנת 2020. מהדו"ח עולה כי 

מזרחי טפחות בולט לטובה ביחס 
ליתר הבנקים עם היקף התלונות 

הנמוך ביותר ביחס לגודלו והשיעור הנמוך ביותר של תלונות 
שנמצאו מוצדקות. עוד עולה כי מספר התלונות נגד הבנקים 
שהתקבלו אצל המפקח על הבנקים זינק לכ-10,000 תלונות 

ב-2020 - שנת הקורונה - לעומת 7,400 תלונות ב-2019, 
עליה של 42%. עוד עולה מהדו"ח כי 24% מהתלונות נמצאו 

מוצדקות. הדו"ח מפרט מה היחס בין חלקו של כל בנק 
בתלונות ובבקשות שטופלו בפיקוח על הבנקים לבין חלקו 

במערכת. את הציון הטוב ביותר מקבל כאמור מזרחי טפחות 
בראשות משה לארי, עם היקף התלונות הנמוך ביותר ביחס 

לגודלו. במקום השני נמצא בנק לאומי, בראשות חנן פרידמן. 
חלקן של התלונות נגד בנק לאומי מהוות 19.4% מהתלונות 

בעוד חלקו בענף מהווה 22.3%. הבנק ששילם את ההיקף 
הרב ביותר עבור הלקוחות, גם במקרה שלא היה מחויב לכך, 
הוא מזרחי טפחות שטיפל ב-37 מקרים ושילם על כך כמעט 

2 מיליון ש"ח.

מטרנה לתינוקות עם גזים
הסיבה לתופעת הקוליק אינה ידועה וקשורה ככל הנראה 
לחוסר בשלות של מערכת העיכול ולכן חשוב לזכור שלא 

כל בכי מעיד בהכרח על רעב וכדאי להימנע מהאכלת יתר 
שעלולה להגביר את התופעה. בזמן ההאכלה חשוב להקפיד 
שהזרימה לא תהיה מהירה מדי, מה שעלול להוביל לאכילה 
מהירה, לבליעת אוויר ולהחרפת הגזים. אם מסיבה כלשהי 

התינוק אינו ניזון מהזנה טבעית 
באופן בלעדי והוא ניזון מתמ"ל 

)תרכובת מזון לתינוק(,  ניתן לנסות 
תמ"ל ייעודי לתינוקות עם גזים – 

מטרנה ספיישל המכיל שילוב רכיבים 
ייחודי. שילוב הרכיבים הייחודי כולל 

פרוביוטיקה מסוג B.Lactis, שהינם 
חיידקים ידידותיים למערכת העיכול, 

הרכב פחמימות ייחודי דל לקטוז 
והרכב שמנים מסוג בטאפלמיטט, 

המוכח מחקרית כתורם לעיכול קל ולהפחתת משך בכי 
בתינוקות. מטרנה מהדרין ספיישל הינו בהשגחת הכשרות 

המהודרת של בד"צ העדה החרדית ירושלים ומיוצר בפיקוח 
ישיר של צוות מדענים שבריאות תינוקכם חשובה להם יותר 

מכל.

יש שקית ויש שקית זיפר
שקיות הזיפר של סנו סושי מעוצבות עם פס סגירה כפול 

המאפשר אטימה מוחלטת של השקית לשמירה על הטריות 
ולנוחות אחסון מקסימלית. במקום להשתמש בסוגרים או 

גומיות, או לקשור את 
השקית ולבלות דקות 

ארוכות בניסיונות 
לפתוח אותה, פשוט 
מעבירים את היד על 

פס הסגירה הכפול 
והשקית סגורה 

לחלוטין. השקיות, 
 M ס"מ( ומידה L )2726X שמגיעות בשני גדלים: מידה

1920X) ס"מ(, עברו תהליך אישור למגע עם מזון לשמירה על 
היגיינה ואיכות המזון. להשיג ברשתות השיווק ובאתר 'סנו עד 

www.shop.sano.co.il :'הבית

המלכה של מולר 
מבצע 'המלכה של מולר', מבית מותג היוגורט הבינלאומי 
'מולר', יוצא לדרך ומאפשר לכם לזכות בפרסים מפנקים 

במיוחד. איך משתתפים? פשוט מאוד! קנו 4 יוגורטים 
מסדרת מולר פרופ )Froop(, הוון )Heaven( או סימפלי 

 )Simply Fruit( פרוט
בקנייה אחת, שמרו את 
חשבונית הקנייה, חייגו 

לטלמסר *6176, השתתפו 
בפעילות ותוכלו לזכות 

בפרסים מפנקים במיוחד. 
כולם מוזמנים לקנות, 

להשתתף בפעילות ואולי 
גם לזכות! הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ"ז בחשוון 

תשפ"ב )2/11/21( עד כ"ג בכסלו תשפ"ב )27/11/21(. 
שעות פעילות קו הפעילות בימים ראשון עד חמישי בכל 

שעות היממה, בימי שישי החל מהשעה 00:00 עד השעה  
15:00 ובמוצאי שבת החל מהשעה 19:30 בערב עד 23:59.  
להשתתפות בפעילות ולפרטים נוספים חייגו לקו הפעילות 

.6176*

מהודרים גם בשנת השמיטה
בימים אלו, החלו בחסלט בשיווק של מוצר חדש: פטריות 

ברמה איכותית גבוהה מאד, ללא חרקים וללא תולעים. אמנם 
ברבים מהירקות יש פיקוח 

על נושא החרקים, אולם בכל 
הקשור לחרקים בפטריות, 

אין לשום גורם פיקוח בנושא. 
בפטריה עצמה אין חרקים, 

אבל על הפטריה עצמה עלולים 
להידבק חרקים לאחר הגידול 

או במהלך האריזה, בשל האזור 
שבו גדלו הפטריות. גם בנושא 

השמיטה לחומרה, בחסלט קיבלו את חותמת הכשרות של 
מערכות הכשרות המהודרות ביותר – בד"צ העדה החרדית, 
בד"צ שארית ישראל, בד"צ מחזיקי הדת, חותמת הכשרות 

של הגר"י אפרתי וחותמת הכשרות של מהדרין ירושלים.

ממרחים טבעיים 
חדש מבית מותג המזון 'מעולה': ממרח טבעי על בסיס קשיו 

קלוי וממרח על בסיס שקדים טבעיים. הממרחים החדשים 
של 'מעולה' מיוצרים על פי מתכון ייחודי וצפויים לכבוש את 

השוק בטעמם הנפלא והעשיר ובאיכותם כמיטב המסורת 
מבית 'מעולה'. הממרחים החדשים עשויים מ-100% שקדים 

ו100% אגוזי קשיו, ללא תוספת סוכר ומסומנים בסימון 
הירוק כעומדים בהמלצות התזונה של משרד הבריאות. 

ממרח השקדים עשיר בוויטמין E אבץ, אשלגן ומכילים כמות 
גבוהה של סידן, עשיר במינרלים, 
ויטמינים, חומצות שומן רב בלתי 

רוויות ויסודות קורט. השקדים 
מאזנים את רמות הסוכרים בדם, 

מקלים על פעילות מערכת העיכול 
ומעולים נגד צרבות. וכן לגמישותו 

ובריאותו של העור. גם לאגוזי 
הקשיו יש ערכים תזונתיים מעולים: 
הם מכילים כמות ברזל כפולה מכל 

אגוז אחר. הם עשירים בשומן חד 
רווי שהכרחי לגוף משום שהוא 

מונע הצטברות שומן על העורקים 

ולמעשה מוריד כולסטרול ומצמצם את הסיכון למחלות לב. 
כשרות: בד"צ העדה החרדית לימות השנה. 

סניף מחודש ומרווח 
כשאתם יוצאים מהבית לקניות, חשוב שתעשו את זה במקום 

שייתן לכם רוגע, שפע של מדפים מלאים כל טוב ומחירים 
זולים. ברשת בר כל דואגים לכם לחוויה של קניה במקוום 

מרווח וממוזג שתוכלו לערוך בו את הקניות בהנאה. מהיום 
סניף ברכל ברחובות 

הממוקם ברחוב פרץ 
8 בעיר, שב ופותח 
את שעריו לטובת 

הלקוחות, )בנוסף 
לסניף הקיים ברחוב 

מדר 27( בנראות 
חדשה ומרחיבה את 

הדעת כך שתוכלו 
לקנות בזול וברוגע 

והכי חשוב בכיף. בסניף המשופץ תמצאו שפע של מוצרים 
במחירים הזולים בישראל. ברכל טוב מציעה לכם קנייה מהנה 

בצורה שלא תרגישו כואב בכיס ותצאו בטעם של עוד.

3 חדשים לטייסטרס צ'ויס

 Nescafé מותג הקפה הבינלאומי – נסקפה טייסטרס צ'ויס
Taster's Choice מקבוצת אסם-נסטלה משיק סדרת 

מוצרים חדשה במהדורה מוגבלת: סדרת Origins )מקורות 
הקפה( הכוללת 3 תערובות קפה משובחות ממדינות שונות 

ברחבי העולם המתמחות בגידול פולי קפה איכותיים. כל 
תערובת מספקת חוויית טעם ייחודית ועשירה המבוססת 

על מקום גידולם של פולי הקפה. הסדרה כוללת 3 מוצרים 
חדשים של נסקפה טייסטרס צ'ויס, המגיעים בצנצנות של 
100 גרם: • נסקפה טייסטרס צ'ויס קולומביה - קפה נמס 

מיובש בהקפאה מ 100% פולי ערביקה מובחרים מקולומביה. 
הפולים נקלו בקלייה קלה-בינונית, ונטחנו לקפה משובח 
בטעם עדין עם תווים ארומטיים פירותיים. דרגת חוזק: 5. 

• נסקפה טייטרס צ'ויס אלטה ריקה - קפה נמס מיובש 
בהקפאה מ 100% פולי ערביקה מובחרים ממדינות אמריקה 

הלטינית, שנקלו בקלייה כהה לכדי קפה משובח, בטעם 
מודגש ועמוק עם רמיזות של ארומת קקאו.  דרגת חוזק: 
8. • נסקפה טייסטרס צ'ויס סומטרה – קפה נמס מיובש 

בהקפאה מפולי קפה הגדלים בג'ונגלים הטרופיים ההרריים 
בסומטרה, אינדונזיה, שנקלו בקלייה כהה לקפה משובח 

וארומטי בעל תווי אגוזים וקרמל. דרגת חוזק: 9.

השמחה שבקצפת
מחלבת שטראוס משיקה מוצר נוסף 
לסדרת המעדנים האהובה: הקצפת 
של  מילקי בתוספת פצפוצים בטופ 

לחוויית טעם מושלמת. מעדן הקצפת 
החדש כולל טופ פצפוצי אורז בציפוי 

שוקולד בשלושה טעמים: שוקולד 
מריר, שוקולד חלב חום ושוקולד חלב 

לבן. מעדן הקצפת החדש הוא השילוב 
המושלם של קצפת מילקי הקלאסית 

המוכרת והאהובה, בתוספת שדרוג 
מפנק לטופ. כשרות: בהשגחת בד"ץ 

מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

מפת ניילון בגליל 
מפת הניילון השקופה של סנו סושי- לניקוי מהיר של השולחן 

ושמירה על המפה ללא כתמים. עשויה מניילון עבה )20 
מיקרון( ואיכותי, ומגיעה באריזה עם סכין הזזה לחיתוך קל 

ונח לפי האורך הרצוי. היא נפרשת לרוחב של 130 סנטימטר 
ולאורך בהתאם לגודל השולחן ועד ל-20 מטר.  להשיג 

 ברשתות השיווק ובאתר 'סנו עד הבית':
www.shop.sano.co.il 

צרכנות
 hila@kav-itonut.co.il  | מאת: הילה פלאח

מתכונים

סופגניות הפלא
חנוכה כבר בפתח ועמו הריחות 

האהובים של הסופגניות, הלביבות 
ויתר מאכלי החנוכה שמעלים זיכרונות 

משפחתיים טעימים במיוחד. דנונה 
מבית שטראוס מגישים עבורכם 

מתכון פשוט של פעם שכולו פלא: 
סופגניות יוגורט מושלמות לאירוח 

משפחתי עם ערך מוסף. 

מה צריך?

בשביל לקבל 20 סופגניות יש 
להשתמש עבור הבלילה ב:

2 כוסות קמח )280 גר'(

1 כפית אבקת אפייה

1 כוס סודה מוגז מבקבוק )200 מ"ל(

2 כפות סוכר

רבע כפית מלח

גביע דנונה BIO 3% שומן 200 גרם

1 ביצה 

עבור המילוי )לבחירה(: 

30 גרם קוביות שוקולד פרה חצויות

3 כפות ריבת תות חלקה וקרה 

עבור העיטור: 

אבקת סוכר

אופן ההכנה: 

שלב 1 – ננפה יבשים לקערה ונערבב: 

קמח, אבקת אפייה, סוכר, מלח, נוסיף 

סודה, יוגורט וביצה. נערבב במרץ עד 

שנקבל מרקם חלק המזכיר חומוס. 

שלב 2 – ניצוק בקבוק שמן רגיל לסיר 

עמוק, וכאשר הוא רותח יש להוסיף 

בעזרת כף את הסופגניות לשמן 

הרותח. 

שלב 3 – מי שרוצה, יטמון חצאי קוביות 

שוקולד בתוך הבלילה, או חצי כפית 

ריבה ויכסה, ולאחר מכן יערה לתוך 

 השמן הרותח. 

הכי נוח להשתמש בכף גלידה שהיא 

עמוקה ואז קל לטמון בפנים הפתעת 

שוקולד או ריבה ומיד לערות לשמן 

החם. 



דירות 
למכירה

י”ג כסליו- י”ד כסליו תשפ”ב
17/11/2021-18/11/2021

4-4.5 חדרים

 במשה אריה ליד רחוב 
השלושה, 5.5 חדרים, 
ק"ק מוגבהת, משופץ 

חלקי, כניסה פרטית 
עם אפשרות ליחידה, 

2,490,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)08-08(קוק 23 054-6506501

+5 חדרים 

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, חזית, דירה בקומה, 
4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/ 

הרב ישראל מסלנט, 
2,580,000 ש"ח, בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ בע''מ 
054-6506501
03-5797756)28-28(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט, 
5 חדרים, קומה א' 

עם מעלית, משופצת, 
חניה צמודה בטאבו, 

2,490,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

03-5797756
054-6506501)20-20(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים
 קייט ונופש   מכוניות למכירה

 נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ג' 

בשעה 10:00. לפרסום שלא בכרטיס אשראי
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il-כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד,  

    לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת  

    המדור באם יש.
    לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל
4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת   

    למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא  
    מצויינים בו שם השולח וכתובתו.

5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא  
    תפורסם כלל!

6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת   
    למודעה.

7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):
    יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה     

    כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.
8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:

    ביקוש דירות
     יש שניה - קונים

     יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
     יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

     ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
     השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס או במייל

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 ברחוב חברון 4 
חדרים משופצים + יח"ד 

משופצת, המושכרת 
2,800 ש"ח, קומה ב', 

עורפית, 2,150,000 ש"ח 
גמיש תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501
03-5797756)30-30(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב שטרסר, 
3.5 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה, חזית, גג בטון, 
אפשרות לבנית יחידות 

על הגג )עם חתימות 
שכנים( + חניה לא 

בטאבו, 2,250,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)01-01(קוק 23 054-6506501

 ברמת אלחנן 6 חדרים, 
130 מ"ר, קומה 4 עם 

מעלית ומעליה 3 יחידות 
שמניבות 9,500 ש"ח, 
משופצות, 4,000,000 

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

 054-6506501
03-5797756)22-22(_____________________________________________

 באבני נזר דופלקס 
5 חדרים- קומה ד', 3 

חדרים, 75 מ"ר, ומעליה 
2 חדרים + גג, עם 

מעלית וחניה + אופציה 
עתידית להרחבה ענקית, 

2,900,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

03-5797756 23
054-6506501)23-23(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)04-04(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב

 ברחוב יוסי דופלקס 5 
חדרים, 120 מ"ר- קומה 

ג', 2 חדרים ומעליה 
3 חדרים, אפשרות 

לחלוקה, 2,000,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

 054-6506501)23-23(_____________________________________________

דופלקסים

 בהזדמנות ברחוב 
מימון אזור בית הכנסת 

הגדול, דירה ענקית, 
מחולקת לדירת 4 חדרים 

+ 2 חדרים + 1 חדר, 
קומה ב', 2,700,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501
03-5797756)32-32(_____________________________________________

 בנויפלד 4.5 חדרים 
+ יח' הורים, קומה ב', 

משופצת, יפיפיה + 
מחסן, 2,200,000 ש"ח 

בלעדי תיווך מאירוביץ 
 054-6506501

03-5797756)35-35(_____________________________________________

 באזור נויפלד 5 חדרים, 
125 מ"ר, קומה ב' + 

חדר עבודה בקומת 
קרקע, משופצת, 

2,050,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)38-38(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב הרב שך 
קרוב לאיצקוביץ, דירת 

4 חדרים, קומה ג' )ללא 
מעלית(, משופץ, ומעליה 

2 דירות בנות 2 חדרים, 
המושכרות ב- 5,500 

ש"ח, 2,890,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501
03-5797756)41-41(_____________________________________________

 שיכון ה', דירת 115 
מ"ר, ק"ק מוגבהת + 

אפשרות להרחבה של 
50 מ"ר )השכן מלמעלה 

הוציא היתרים( + חצר 
ואפשרות לחלוקה 

עם הסכמת שכנים, 
2,250,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)42-42(_____________________________________________

בני ברק

 מיוחדת!! ברחוב הרב 
שך באזור חבקוק דירת 
4 חדרים + יחידה )120 
מ"ר( + מרפסת פתוחה 

של 40 מ"ר, קומה 
א', חזית, עם מעלית, 

3,250,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)44-44(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בבן זכאי דופלקס 
6 חדרים + גג גדול, 

240 מ"ר, קומה ג' ללא 
מעלית, 3 כ"א, נוף 

מרהיב, חניה משותפת, 
3,490,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)46-46(_____________________________________________

 טאבו משותף, 
ביונה הנביא 5 חדרים, 

משופצת מהיסוד, קומה 
4, 1,290,000 ש"ח, 

מציאה!!! א"א לקחת 
משכנתא תיווך ש. 

_____________________________________________)46-46(מאירוביץ 054-6506501

 בקרית הרצוג, קומה א', 
משופצת, ממוזגת, סורגים, 

דוד"ש, קרוב להכל, ללא תיווך 
_____________________________________________)46-49ל(050-5851881

 ברחוב ירושלים 4 
חדרים, קומה ב', חזית, 

משופצת, 1,850,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
054-6506501
03-5797756)46-46(_____________________________________________

 למכירה ביהודה הלוי דירה 
80 מ"ר + אופציה גדולה, 

קומת קרקע, כניסה פרטית 
_____________________________________________)47-50ש(תיווך ב"ב 050-9094402

 דופלקס 6 חד', 
משופצת כללית, במקום 

טוב בפרדס כץ
_____________________________________________)47-48ש(052-3544116

 בהזדמנות ברחוב 
חברון, בקומה 2.5, דירה 

גדולה, 3 חדרים, 100 
מ"ר, משופצת חלקית 

+ אופציה ממשית 
לבניה על הגג )רעפים(, 
2,050,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
050-5308742)47-47(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בהזדמנות ברחוב 
חברון, בקומה 2.5, דירה 

גדולה, 3 חדרים, 100 
מ"ר, משופצת חלקית 

+ אופציה ממשית 
לבניה על הגג )רעפים(, 
2,050,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
050-5308742)47-47(_____________________________________________

 בעל דירה, נמכור/נשכיר 
את דירתך ללא עמלת דמי 

_____________________________________________)48-48(תיווך תיווך צור 03-6701920

 למכירה באפשטיין, 
ק"ק, 70 מ"ר, מחולקת 
+ חצר גדולה, עורפית, 
מוארת, ב- 1,720,000 
גמיש "דלוקס נכסים" 

052-8555594)48-48(_____________________________________________

 בגמר בניה באזור העיריה 
נותרו דירות מיוחדות, 4 חדרים 
2,190,000 ***5 חדרים החל 
מ- 2,400,000 054-8449423 

B.D.A 48-48(תיווך(_____________________________________________

 באזור שיכון ג' נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 4 

חדרים גדולה, 2,500,000, 5 
חדרים 2,600,000 כולל חניה 
B.D.A 48-48(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור הרצוג בבניה 
דירות נכה, 1,300,000, 3 

חדרים 1,600,000 גמיש, 4 
ח' 2,000,000, 3 ח' פנטהאוז 

 054-8449423 2,000,000
B.D.A 48-48(תיווך(_____________________________________________

 באוסשקין דירה מחולקת 
ל- 2 של 3 וחצי חד' + אחד 
3 חד' + עליה לגג, 50 מטר, 

אפשרות לטאבו משותף 
_____________________________________________)48-48("פנחס נכסים" 055-6789653

 למשרדינו דרושות דירות 
למכירה ללקוחות רציניים, 
במכירת דירות פונים רק 

למקצוענים!!! "פנחס נכסים" 
055-6789653)48-48(_____________________________________________

 באזור קוטלר 80 מ"ר, 
היתר להרחבה כ- 40 
מ"ר, קרקע מוגבהת, 

חזית, מיידית תיווך 
_____________________________________________)48-49(אשכנזי 058-5558815

 בבנימין אברהם 
90 מ"ר, מחולקת, 

ק"ב אחרונה, 3 כ"א, 
1,750,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)48-49(הקריה 050-3000121

 בקלישר דירת גן כ- 120 
מ"ר + מרפסת גדולה + חצר, 

כ.פרטית, 2,450,000 ש"ח 
_____________________________________________)48-48("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בבניה בנפחא פנטהאוז 
מדהים! 5 ח' מרווחים + 

י.הורים ענקית + מרפסות 
גדולות! נוף פתוח! "אפיק-

_____________________________________________)48-48(נכסים" 03-5791514

 בבלעדיות בקריית הרצוג 
דופלקס בקומה 3 ו- 4, כ- 

150 מטר + אופציה גדולה, 
2.2 ש"ח גמיש "פנחס נכסים" 

055-6789653)48-48(_____________________________________________

 למכירה דופלקס 
בחנה סנש, 6 חדרים, 
210 + מרפסות 60, 

מוארת מאוד, מתאימה 
למשפחות ולהשקעה, 

מחיר: 4,100,000 גמיש 
תווך רבקה נקב
053-9244430)48-48(_____________________________________________

 בלעדי! בפרדס כץ 
דופלקס 160 מ"ר, מחולק 4 
ח' + יחידה, משופצת, ק"ג, 

חזית, 2,200,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)48-48(פנחסי 03-5799308

 דופלקס באבני נזר, 
155 מ"ר, ק"ד, מעלית, 

חניה, אופציה ל- 160 
מ"ר!!! מ.כהן-נכסים 

052-7684074)48-48(_____________________________________________

 בגני גד 5 ח', משופצת, 
ק"ב, חזית, 2,250,000 ש"ח 
_____________________________________________)48-48("אפיק-נכסים" 03-5791415 

 א.טרומפלדור 5 חד', 
כ- 117 מ"ר, 1 בקומה, 

ק"א, מעלית, 3 כ"א, 
ח.בטאבו, 1,998,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)48-48(_____________________________________________

 בלעדי במינץ 5 חדרים, 
כ- 120 מ"ר, חזית, 

ק"ד + מעלית + חניה, 
2,350,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)48-48(_____________________________________________

 בבורכוב 5.5 חד', 
ק"א, כ- 110 מ"ר, 

מפוארת, חניה, 
1,880,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)48-48(הקריה 050-3000121

 בטבריה באיזור עמי 
דופלקס, קומה ראשונה 
ושניה )לא אחרונה(, עם 

כניסה נפרדת לכל קומה, 
בקומה ראשונה סלון ענק 

ומטבח )סה"כ 50 מ"ר(, 
בקומה השנייה 4 חדרי 

שינה וחדר אמבטיה, 
סה"כ 85 מ"ר + חניה 

צמודה, 2,700,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

050-5308742
054-6506501)48-48(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 5 
חד', קומה ראשונה + מרפסת 

סוכה + יחידת דיור 40 מ"ר 
_____________________________________________)48-48("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בפרל 6 חד', 
140 מ"ר, משופצת, קומה 

1 + יחידה 35 מטר, 3 כיווני 
אוויר "פנחס נכסים"

055-6789653)48-48(_____________________________________________

 בבלעדיות באבן שפרוט 5 
חד', קומה קרקע, 120 מטר 

+ מרפסת 10 מטר, משופצת 
_____________________________________________)48-48("פנחס נכסים" 055-6789653

 מציאה!!! בשלוש 
השעות, בניין חדש, 5 חד', 
קומה שניה, 122 מטר + 

חניה בטאבו "פנחס נכסים" 
055-6789653)48-48(_____________________________________________

 למכירה בגולומוב 2 
דירת 5 חדרים, 115 מטר, 

עם מרפסת + 2 חניות, 
מושכרת לעוד שנה, 

מחיר: 2,840,000 תווך 
_____________________________________________)48-48(רבקה נקב 053-9244430

 בשיכון ג' ברחוב 
ניסנבוים השקט, בבניין 
איכותי, 4 חדרים גדולה, 
קומה שניה עם מעלית, 
כולל חניה צמודה ומחסן 
בק"ק + אופציה מעשית 

למרפסת שמש גדולה, 
2,250,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
050-5308742)48-48(_____________________________________________

 מציאה בלעדית!!! 
ברבינו אשר כ- 4 חד', 

ק"א, מעלית, 85 
מ"ר, משופצת, סוכה, 

1,790,000 ש"ח מ.כהן-
_____________________________________________)48-48(נכסים 052-7684074

 הזדמנות במלצר!! 4 
חד', סוכה ענקית, ק"א, 
מעלית, 115 מ"ר, חניה, 
2,450,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)48-48(נכסים 052-7684074

 באזור רוזובסקי 4 חדרים, 
כ- 100 מטר + אופציה 

להרחבה, משופצת כחדשה, 
2,380,000 גמיש

B.D.A 48-48(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור הנביאים 4 חדרים, 
משופצת ומושקעת כחדשה, 

כ- 90 מטר, 2,050,000
B.D.A 48-48(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור פרמישליאן 
פנטאוס מפואר, 130 מ"ר 

+ גג מוצמד 20 מ"ר, 
ב- 2,300,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)48-48(נכסים 050-4177750

 בבית יוסף לקראת 
גמר בניה, 4 חד' 

משודרגת, בבניין מפואר 
+ מחסן, ב- 2,290,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)48-48(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל 4 וחצי חד' 
+ סוכה, 100 מטר, קומה 3, 
מעלית וחניה בטאבו, אופציה 

40 מטר, בסוף אישורים 
_____________________________________________)48-48("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בסוקולוב 4 
חד', משופצת, קומה א', 

חזית, מרפסת כ- 40 מטר, 
1,980,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)48-48(_____________________________________________

 4.5 חד', כ- 100 מ"ר, 
סלון וחדרים גדולים, 
נוף פתוח, מאווררת, 

משופצת, יחידת הורים, 
חזית, ק"ג, חניה מקורה, 
אופציה בגג בטון, באזור 

הרצוג/שמואל הנביא 
תיווך אשכנזי

058-5558815)48-49(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח' בפ"כ 
במתחרדים, קומה ב', עורפית, 
כ- 70 מטר + חנייה + סוכה 
+ מעלית, 1,480,000 תיווך 

_____________________________________________)48-48(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 4 ח', 100 מטר, 
בשיכון ה' + היתרי בנייה לעוד 
100 מטר + תוכנית למעלית, 

2,750,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)48-48(_____________________________________________

 באזור בארי 4 ח', 
משופצת כחדשה + יחידת 

דיור, ק"א, חזית, 2,380,000 
ש"ח "אפיק-נכסים"

03-5791514)48-48(_____________________________________________

 באבטליון 4 ח', מרווחת 
ומסודרת + סוכה, ק"ד + 

מעלית + חניה + אופציה, 
2,280,000 ש"ח "אפיק-

_____________________________________________)48-48(נכסים" 03-5791514

 בבן זכאי 4 ח' גדולה, 
ק"ב, עורף + מעלית + סוכה, 

2,200,000 ש"ח "אפיק-
_____________________________________________)48-48(נכסים" 03-5791514

 באבן גבירול 4.5 ח', 120 
מ"ר, במצב מצוין, ק"א, חזית 
+ א.בניה ענקית! 2,500,000 

ש"ח "אפיק-נכסים"
03-5791514)48-48(_____________________________________________

 קריית הרצוג 4 
חד', קומה א', 38 

א.להרחבה, משופצת, 
סוכה, 1,620,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)48-48(_____________________________________________

 בר"ע 4 חד', 83 
מ"ר, ק"א, משופצת 

מהיסוד!!! 1,630,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)48-48(_____________________________________________

 באברבנאל, בוטיק, 
4 חד', 100 מ"ר, 

ק"ב, מפוארת, חניה, 
2,000,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)48-48(_____________________________________________

 בפלמ"ח 4 חד', 90 
מ"ר, ק"א, מפוארת!!! 

רק 1,680,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)48-48(_____________________________________________

 באבוחצירא 4.5 חד', 
כ- 95 מ"ר, ק"ב, 3 כ"א, 
חניה, 1,730,000 נדל"ן 

_____________________________________________)48-48(הקריה 050-3000121

 בלעדי! בסוקולוב 4 חד', 
95 מ"ר, ק"ב, חזית, סוכה 

גדולה, משופצת, 2,100,000 
_____________________________________________)48-48(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באזור השלושה בבניין 
חדש 4 חד', 95 מ"ר, ק"ג 
+ מעלית + חניה, חזית, 

2,200,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)48-48(_____________________________________________

 מציאה!! בקריית 
הרצוג 4 חד', כ- 94 מ"ר, 

מעלית, ממ"ד, סוכה, 
מ.שמש, 1,780,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)48-48(_____________________________________________

 בנויפלד 4 חדרים, 
משופצת, מרפסת סוכה 
 S ויחידת הורים מיכאל גז

_____________________________________________)47-48ש(נכסים 054-3955515

 בבלעדיות ברחוב 
אחיה השילוני, דירת 4 

חדרים + יחידה מושכרת, 
קומה א', חזית, מפוארת 
ביותר, וחניה משותפת, 
2,600,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501)24-24(_____________________________________________

 ברחוב טרפון 4 חדרים, 
קומה ג' ואחרונה, גג 

רעפים, חזית, משופצת 
חלקית, 1,750,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756
)45-45(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בלעדי! בר' עקיבא מרכז 
3 חד' גדולה + סוכה, 75 מ"ר, 

ק"ב, מצב שמור + חניה, 
1,670,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)48-48(_____________________________________________

 בלעדי! באלישע 3.5 חד' 
+ סוכה גדולה, סגורה לעוד 
חדר, 92 מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת ויפה, 2,200,000 
_____________________________________________)48-48(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 3.5 
חד', 75 מ"ר, א. בגג, הסכמת 

שכנים, חזית, משופצת, 
1,650,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)48-48(_____________________________________________

 בחרל"פ, ליד הרב 
קוק, 3 חד', כ- 80 

מ"ר, ק"ג, יפה וענקית, 
מ.סוכה, חניה, מיידית, 

1,730,000 ש"ח, בלעדי 
_____________________________________________)48-48(מתיווך 054-3970200

 באזור סוקולוב כ- 3 
חדרים, 70 מטר + אופציה 
להרחבה, גדולה, משופצת, 

1,650,000 גמיש
B.D.A 48-48(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
שמואל הנביא, בבניין 
חדש, 3 חד' + סוכה 
+ מרפסת שמש, ב- 

1,700,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)48-48(נכסים 050-4177750

 בבלעדיות בהרב שך 3 
וחצי חד', 75 מטר, קומה 

2, משופצת מהיסוד "פנחס 
_____________________________________________)48-48(נכסים" 055-6789653

 בלעדי באבוחצירא 3.5 
חדרים, כ- 70 מטר, חזית, 
קומה ג', 1,420,000 תיווך 
_____________________________________________)48-48(אלטרנטיב 054-5500263

 ברחוב חברון 5 חדרים, 
120 מ"ר, קומה ג' ללא 
מעלית, חזית + היתרי 

בניה על הגג )בטון(, 
2,590,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)48-48(_____________________________________________
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דירות 
להשכרה

בני ברק

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

יחידות דיורוילות ובתים

 לרציניים בלבד, מחיר 
מציאה, 5 חדרים, מרווחת, 
קומה ראשונה + 2 חניות 

+ מחסן גדול, חדש מקבלן 
_____________________________________________)39-50ש(050-7856208

חריש
+5 חדרים

+5 חדרים

 להשכרה בגינות דוד 
דירת 5 חדרים ענקיים, 

130 מ"ר + מרפסת 
גדולה, קומה א', כניסה 

מידית, 7,500 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ

054-6506501)42-42(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בגבעת שמואל 
בשכ' בית וקנטרי, 5 

חד' ענקית, 135 מ"ר, 
קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, 2 חניות ומחסן 
2,900,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק 
054-6506501)46-46(_____________________________________________

גבעת שמואל
+5 חדרים

פתח תקווה

טבריה

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 דירה 85 מ"ר, לל"ת, 
שמורה, בהרב שך-ז'בוטינסקי, 

1,620,000 ש"ח, ק"א
_____________________________________________)44-1/22ש(054-8574487

 ברחוב חברון דירת 
4.5 חדרים ענקית, 

עם מרפסות, מטבח 
בנפרד, סוכה, קומה ב' 

עם מעלית, חזית, מידי, 
5,200 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501
03-5797756)44-44(_____________________________________________

 ברחוב סירקין דירת 
3 חדרים, קומה ב', 80 

מ"ר, עורפית, 1,700,000 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
054-6506501
03-5797756)45-45(_____________________________________________

 בבלעדיות בבירנבוים 
3 חד', 70 מ', ק"ק 

מוגבהת + שלד 30 מ' + 
חצר 40 מ', 1,600,000 

מציאה!!! תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)45-45(_____________________________________________

 ברבי עקיבא באזור 
רחוב ישעיהו, 2 דירות, 3 
חדרים, בטאבו משותף, 
ק"א, חזית, 1,150,000 

ש"ח כל דירה בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)42-42(_____________________________________________

 באיזור קוטלר 3.5 
חדרים, משופצים, ק"ק 
+ חצר גדולה + כניסה 

נפרדת, 1,730,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)35-35(_____________________________________________

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + 

אפשרות למשכנתא, 
1,030,000 ש"ח בלעדי 

ש. מאירוביץ
054-6506501)48-48(_____________________________________________

 ברחוב מימון בקרבת 
בית כנסת הגדול, דירה 3 
חדרים, מסודרים, קומה 

א', חזית, 1,470,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501
03-5797756)30-30(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)05-05(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב 

2-2.5 חדרים

קריית גת
+5 חדרים

קריית מלאכי

 בק. הרצוג 3 חד' + 
דוד"ש, ממוזגת, ק"ב, בנין 6 
דיירים, לזו"צ/מבוגר בלבד, 
_____________________________________________)45-48ש(3,300 ש"ח 054-6969961

 2 דירות של 2.5 
חדרים, ברחוב שמעון 

בן שטח, קומה א', 
חזית, שופץ לאחרונה, 
מושכר ב- 6,500 ש"ח, 
2,100,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)45-45(_____________________________________________

03-6162228

מעוניין למכור נכס? לקנות? להשכיר? מחפש עבודה? 
קורסים? ייעוץ ועזרה? מחפש צימר לנופש?

לוח "מזל וברכה" | הלוח המוכר לציבור החרדי

 ברחוב דסלר 3.5 
חדרים, קומה ד' עם 

מעלית, חזית, 1,880,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)46-46(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 למכירה ולכל מטרה, בית 
פרטי, רבע דונם, 4.5 חד', בק. 

הרצוג 054-8415940
_____________________________________________)46-49ש(054-6603549

 נדירה בשוק, יחידת 
דיור להשכרה, רחוב 

שאול חדד, ליד קרית 
פרמישלאן, 2 חדרים, 

קומה ב' )מדרגות קלות(, 
40 מ"ר, מקרר, כיריים 

חשמליות, מזגן בכל 
חדר, דוד שמש, שולחן 
וכסאות, חדר שינה עם 

ארונות ושידה, חדר 
אמבטיה, מרפסת סוכה, 
2,850 ש"ח כולל ארנונה 

וועד בית, כולל חניה
054-8539967)48-48(_____________________________________________

 באיזור הרב שך 
סירקין, 2.5 חדרים, 
55 מ"ר, לא יח"ד, 

ק"א, במצב טוב, מידי, 
3,050 ש"ח בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)26-26(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

 במרכז השקט דירת 
שותפים חוקית, משופצת, 
ק"ק, הכנסה 6,000 ש"ח 

)אופציה לתמ"א(, שתי יחידות 
של שני חדרים, 1,520,000 
_____________________________________________)48-48(ש"ח, מיידי 050-4811122

 בחיים כהן היוקרתי 4 ח', 
מסודרת, מעלית, חניה מקורה, 

בהזדמנות, 1,790,000 ש' 
050-4811122)48-48(_____________________________________________

 בסמילנסקי 3.5 חד', 
ק"ב לא אחרונה, 90 מ"ר, 
משופצת, קרובה לישיבת 
לומז'ה, 1,490,000 ש"ח

050-6610501 סתיו
050-4811122)48-48(_____________________________________________

 בעוזיאל 3 חד', 50 מ"ר, 
קומה מינוס 1, משופצת, 
חדשה + מעלית, סוכה, 

חלונות גבוהים, 2,750 ש"ח 
052-7671305)48-48(_____________________________________________

 בטאבו משותף בשבטי 
ישראל, 2 חדרים, 40 
מ"ר, קומה ג', חזית, 

מאובזרת קומפלט, 
950,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)44-44(_____________________________________________

 3 חד', גניחובסקי ק.הרצוג, 
ק"א, משופצת, ממוזגת, 
דוד"ש, 3,600 ש"ח, מיידי

_____________________________________________)47-50ש(052-2480939 03-6195580

 1 חדר פרטי לבודד, כניסה 
מחולקת, כולל הכל, 2,000 

ש"ח, רח' חברון
_____________________________________________)47-50ש(054-4400074

 יחידת דיור יפה ומשופצת 
באזור רחוב צפניה, מרפסת 

סוכה, ריהוט מלא וחדש, קומה 
ראשונה, סלון גדול ורחב, 

אמבטיה לפרטים
050-9383007)47-50(_____________________________________________

עסקים

 ברחוב רבי עקיבא/
קוטלר, קומה ב', 70 
מ"ר, מחולקים ל- 2 

יחידות, מניבה 5,200 
לחודש + אופציה 

להרחבה של 20 מ"ר, 
1,580,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23
03-5797756)22-22(_____________________________________________

 להשכרה בלבד, 
בקרית הרצוג, מגרש 
מעל דונם, לאחסון או 
למבנה או לכל מטרה, 

לטווח ארוך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

 054-6506501)31-31(_____________________________________________

 בטרפון 2.5 חדרים, קומת 
כניסה, למיידי תיווך דורון 

054-4980159)47-47(_____________________________________________

 באהרון דב 2.5 חדרים, 
70 מ"ר, ק"ג )ללא 

מעלית(, חזית + חניה, 
מיידי, 3,500 ש"ח )ללא 

_____________________________________________)47-47(תיווך( 054-4290600

לפרסום
בלוח

03-6162228

 ביהודה הלוי 3 ח', 
מרווחת + מרפסות, במצב 

מעולה! מאווררת, 1,650,000 
ש"ח "אפיק-נכסים"

03-5791514)48-48(_____________________________________________

 באזור ר' עקיבא/ירושלים 
3 ח', קומה 2.5, חזית, 

משופצת קומפלט, 1,700,000 
ש"ח "אפיק-נכסים"

03-5791514)48-48(_____________________________________________

 א.טרומפלדור 3 
חד', כ- 75 מ"ר, ק"א, 

מעלית, סוכה, ח.בטאבו, 
א.להרחבה, 1,600,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)48-48(_____________________________________________

 באביעד 3 חד', כ- 
60 מ"ר, ק"ד, ג.בטון, 
א.מידית, 1,499,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)48-48(_____________________________________________

 בהרצל 3 חד' 
ענקית!!! 89 מ"ר, ק"א, 
חניה, 1,600,000 גמיש 

נדל"ן הקריה
050-3000121)48-48(_____________________________________________

 באוסשקין! 2 חד', 
קומת קרקע, פסיעות 

בודדות ממדרגות 
הרכבת! לכל מטרה, 

1,300,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)48-48(- מתווכים" 03-5701010

 ברחוב טרפון, בהסכם 
שיתוף, יחידה 30 

מ"ר, מרוהטת, ק"ק 
מוגבהת, 470,000 ש"ח, 
מציאה ענקית!!! תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501)48-48(_____________________________________________

 בלעדי בדנגור 2.5 ח', 
קומה ג', חזית, 55 מטר 

בארנונה + אופציה לסוכה, 
1,250,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)48-48(_____________________________________________

 בהרב שך 2 ח', גדולה 
משופצת ומטופחת, ק"ב, 

חזית, 1,550,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)48-48("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בלעדי מציאה, 
בעלי הכהן 2.5 חדרים 

גדולה, כ- 75 מ"ר, 
משופצת, ק"ד )גג בטון(, 

1,500,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)48-48(_____________________________________________

 בחברון 2.5 חד', 
ק"א, חזית, כ- 60 מ"ר, 

מעטפת כ- 12 מ"ר, 
1,579,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)48-49(_____________________________________________

 בנורדאו 2 חד', כ- 50 
מ"ר, ק"ג אחרונה, 

רעפים, 1,120,000 נדל"ן 
_____________________________________________)48-49(הקריה 050-3000121

 בבית יוסף 2 חד', 
כ- 30 מ"ר, מפוארת, הון 

עצמי גבוה, 790,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)48-49(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 2 
חד', 35 מ"ר, ק"ק מוגבהת, 

חזית, א. להרחבה, 1,150,000 
_____________________________________________)48-48(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 וילה דו משפחתי באזור 
קרלין, כ- 170 מטר בנוי + 

גינה ענקית מרובעת, רק 
1,580,000 ש"ח בבלעדיות 

_____________________________________________)48-48(052-7166160 ידידיה

ירושלים

וילות ובתים

 רמות א': 5 חד' )102 מ"ר 
נטו(, גישה נוחה + סוכה 12 

+ 2 חניות + מחסן, מהקבלן! 
נוף, יחידת הורים, 2,750,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)48-48(_____________________________________________

 רמות א': 4 חד' )71 
מ"ר נטו( + ת.ב.ע גדולה 

כולל תוספת גינה, ק"א, נוף, 
במקום המבוקש! 1,950,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)48-48(_____________________________________________

 רמות ב': 4.5 חד' )83 
מ"ר נטו(, ללא מדרגות 

+ סוכה + חניה פרטית, 
משופצת, נוף, יחידת הורים, 

2,200,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)48-48(הכוכבים: 02-5713375

 "אינפיניטי עוצמה", ביום 
שישי הקרוב 19/11/21 בין 

השעות 11:00-13:00 יתקיים 
בית פתוח, יום ללא עמלת 

תיווך קטיה קוגן
050-8086452)48-48(_____________________________________________

 ברמות דוד 6 חד', 
ק"ד, 200 מ"ר במפלס 

אחד, משופצת, 
1,880,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)48-48(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בקרית מלאכי מבחר 
דירות להשקעה החל 

מ- 690,000 ש"ח נדל"ן 
_____________________________________________)48-48(הקריה 050-3000121

 להשכרה באנילביץ 
בית פרטי 7 חדרים, 3 

קומות, עם חניה, 10,000 
ש"ח תווך רבקה נקב 

053-9244430)48-48(_____________________________________________

 במתן הנביא פנטאוס 
מפואר, 200 מ"ר, חדש 

מהקבלן + חניה ומרפסת 
שמש, מיידי, ב- 10,500 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)48-48(_____________________________________________

 בבן פתחיה 5 ח', 
משופצת, יפהפיה, ק"ד + 
מעלית, חזית, 6,000 ש"ח 

_____________________________________________)48-48("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בפרדס כץ 4 חדרים, ק"א, 
צבועה, מזגנים, ריקה, כניסה 
מיידית, רק 3,400 שקל תיווך 

_____________________________________________)48-48(צור 03-6701920

 מרכז העיר, 4 חדרים + 
חצר 70 מ"ר, בנין חדש תיווך 

_____________________________________________)48-48(דורון 054-4980159

 במרכז העיר, בנין חדש, 
4 חדרים להשכרה תיווך דורון 

054-4980159)48-48(_____________________________________________

 להשכרה בחברון דירת 
140 מטר, ענקית, 4.5 
חדרים, מטבח בנפרד, 
סלון גדול, מחיר 5,100 

תווך רבקה נקב
053-9244430)48-48(_____________________________________________

 בורכוב 4 חד', כ- 90 
מ"ר, משופצת, קומת 
כניסה + חניה, 4,300 

נדל"ן הקריה
050-3000121)48-48(_____________________________________________

 במשולם ראט 4 חד', 
כ- 100 מ"ר + מ.שמש 

25 מ"ר, 4,000 ש"ח 
נדל"ן הקריה

050-3000121)48-48(_____________________________________________

 בעלי הכהן 3 חדרים, ק"ג, 
משופצת, חדשה, חזית, 2 

מזגנים, ריקה, כניסה מיידית 
_____________________________________________)48-48(תיווך צור 03-6701920

 בעלי הכהן 3 חד', 70 
מ"ר, 3 כ"א, ממוזגת, בנין 
חדש משבט, 3,900 ש"ח 

053-3370813)48-51(_____________________________________________

 במרכז העיר, 3 ח', 
חדשה, למיידי תיווך דורון 

054-4980159)48-48(_____________________________________________

 3 חד' + מרפסת 20 מ"ר, 
ק"ה, ללא, 2,900 ש"ח, מיידי, 

_____________________________________________)48-51ש(לל"ת 050-4131561

 בטרפון 2.5 חדרים, קומת 
כניסה, למיידי תיווך דורון 

054-4980159)48-48(_____________________________________________

 להשכרה בנחשוני 
דירת 2 חדרים, 40, 

משופצת, מרוהטת, עם 
מרפסת, 3,000 תווך 

_____________________________________________)48-48(רבקה נקב 053-9244430

 ברחוב חברון 2.5 ח', 
קומה נוחה, חזית, ענקית ויפה 

+ מרפסת ענקית! 3,700 
ש"ח, מפתח ב"אפיק-נכסים" 

03-5791514)48-48(_____________________________________________

 באהרון דב 2.5 חדרים, 
70 מ"ר, ק"ג )ללא 

מעלית(, חזית + חניה, 
מיידי, 3,400 ש"ח )ללא 

_____________________________________________)48-48(תיווך( 054-4290600

 דירת חדר גדולה, קומה 
ראשונה על עמודים, כניסה 
 054-3976390 10/12/21

_____________________________________________)48-49ל(052-2447924

 להשכרה 2 חד' + מטבח, 
40 מ"ר, אמבטיה, ממוזגת, 

מחיר פיצוץ 2,450 ש"ח
052-7698944 052-7648100)48-49(_____________________________________________

 בגני גד יחי"ד חדשה, 2 
חדרים, 40 מ"ר, מרוהטת, 

ממוזגת, גנרטור
052-7670269)48-49(_____________________________________________

 דרושה דירת 3/4 חדרים 
+ מעלית לקניה בב"ב לא 

_____________________________________________)47-48ח(מתיווך 052-3595314

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)48-49ח(תיווך 054-7432035

 למסירה-להשכרה, 
מספרה ברחוב רבי 

עקיבא )בקטע הקרוב 
לזבוטינסקי(, 2,500 ש"ח 

לחודש + מוניטין וציוד, 
15,000 ש"ח, מיידי 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
054-6506501
050-5308742)48-48(_____________________________________________

מבנים

מגרשים
 קניה ומכירה, אדמות 

חקלאיות, בכל הארץ, 
במחירים הגונים
052-2457617)34-07/2022(_____________________________________________

 קונים מגרש עם חקלאים 
_____________________________________________)34-07/2022(בכל הארץ 052-2457617

משרדים

נדל”ן 
מסחרי

אולמות

 להשכרה, בלעדי, 
מציאה, חנות 130 מ"ר, 
ברבי עקיבא/הרב קוק, 

חזית, מיקום פצצה, 
15,000 ש"ח לכל מטרה 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)01-01(_____________________________________________

חנויות

 מיידי בהרב שך/
קוטלר, חנות 19 מ"ר, 
במחיר מציאה 3,500 

ש"ח!!! בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ 050-5308742 

054-6506501)46-46(_____________________________________________

 *עד 500 מ"ר, קומה 
ראשונה, ברח' שלמה המלך 
ב"ב, לכל מטרה *מחסן 160 

מ"ר, פרדס כץ, ק. חניה
_____________________________________________)46-49ש(052-7672357

מחסנים

 קרקע בהפשרה 
מתקדמת במיקום 

מבוקש ברחובות, במחיר 
_____________________________________________)47-50ש(מצוין יוני- 058-4924514

 להשכרה באזור גן ורשא, 
מחסן כ- 70 מ"ר

_____________________________________________)46-47ש(054-2817862

 מחפש חנות או משרד 
בבני ברק? בשבילך 

אנחנו כאן תיווך דורון 
054-4980159)48-48(_____________________________________________

 רמות ב': דירת אולם 
פתוח )105 מ"ר נטו(, ללא 

מדרגות, 3 כיוונים, לכל שימוש 
או למגורים, 2,020,000 ש"ח! 

_____________________________________________)48-48(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 חנות 50 מ"ר, פינת הרב 
_____________________________________________)48-48(קוק תיווך דורון 054-4980159

 להשכרה באזור סוקולוב 
ב"ב מחסן 150 מ"ר + 3 

חניות, מתאים למשרד/מחסן 
שקט, ועוד 052-7698944 

03-6191468)48-48(_____________________________________________

 מחסן גדול 430 מ"ר, 
בפ"ת, עם גישה לרכב תיווך 

_____________________________________________)48-48(דורון 054-4980159

 קליניקה להשכרה בדובק, 
100 מ"ר תיווך דורון

054-4980159)48-48(_____________________________________________

 משרד 40 מ"ר, קומת 
גלריה, בנין חדש, למיידי תיווך 

_____________________________________________)48-48(דורון 054-4980159

 משרד 50 מ"ר, בגן 
וורשא, מציאה תיווך דורון 

054-4980159)48-48(_____________________________________________

 180/200 משרדים 
חדשים, מוכנים לכניסה, 

בהכשרת הישוב, מחיר מציאה 
_____________________________________________)48-48(תיווך דורון 054-4980159

 ברח' כנרת, 250 מ"ר 
משרדים מפוארים וממוזגים, 

ק"ב + מעלית + מעלית 
משא, נגישות לנכים "אפיק-

_____________________________________________)48-48(נכסים" 03-5791514

 בשיא המרכז ר' עקיבא/
חזו"א, משרד 4 ח', משופץ, 

ק"א, חזית, מיידי, 7,500 ש"ח 
_____________________________________________)48-48("אפיק-נכסים" 03-5791514

ניהול נכסים
 אביחי, ניהול נכסים 
מקצועי, אישי, נאמן! 

הכל תחת קורת גג אחת, 
לשקט הנפשי שלך! 

03-5701010)48-48(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-48/22ש(10:00-16:00, 03-5700040

קיט 
ונופש

 מתחם נופש מדהים 
- 8 חד', 26 מיטות. 

בריכה סגורה ומחוממת 
)א. להשכרה בנפרד( + 

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

055-2275344
_____________________________________________)48-47/22ש(02-5344514

בית מאיר

בני ברק
 במצלר 21, לשבתות/

שבועי/יומי/שעות, דירת חדר, 
ק"ק, 3 מיטות, מפוארת 

וחדשה *דירת 4 חד', ק"ג + 
מעלית, מפוארת *2 חד' + 

ג'קוזי + מעלית
_____________________________________________)44-17/2022ש(052-7613554

בר יוחאי
 כתר הרימון, צימרים 
ממוזגים ומרווחים לזוגות 

ומשפחות, ג'קוזי וטרמפולינה 
052-5207326)46-49(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה

 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה ומקורה, 
דשא, פינות ישיבה ומרפסת 

גדולה 054-5726412
_____________________________________________)28-26/22ש(077-5590283

 "רפאל בקתות אירוח"
2 צימרים עד 16 איש + גקוזי' 

+ בריכה מחוממת. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 
_____________________________________________)48-48/21ש(מהדרין צמוד 053-7519198

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-33/2022ש(ונדנדות 052-5856465

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגת ומאובזרת 
קומפלט )מול מלון רימונים( 

 050-8227511 054-5881866
_____________________________________________)52-51/21ש(04-6973389

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
_____________________________________________)28-28/22ש(המלצות בשפע, 052-5487975

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

160 ש"ח לשיעור נהיגה, 
40 דק' לפחות, הקפדה 
על זמן השיעור מאזדה 

CX5 חדשות, 160 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

ב-3 שבועות. אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 

_____________________________________________)29-02/2022ש(חינם 052-2514960

לימוד נהיגה

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)08-07/22(_____________________________________________

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

_____________________________________________)39-33/2022ש(077-40-900-70

 לאברכים! מרצדס ויטו 
2012, 9 מקומות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-31/2022ש(חסכוני, בב"ב 052-7696100

מחשבים

 מחשב נייד I5 מחודש, 
שנה אחריות, מתאים 
לגרפיקה ותכנות, חצי 

ממחיר חדש
_____________________________________________)46-40/22ש(054-4543701

השבת 
אבידה

השכרת רכב

אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

 "שלוימלה הסעות" 
- 14,16,20,23 מקומות 

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-33/2022ש(050-7532336

הסעות

 השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 100 ש"ח, מקרן ליום 

50 ש"ח, הגברה ליום 80 ש"ח, 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח 

_____________________________________________)34-33/22ש(050-7801545

שידוכים

 "שידוכי המרכז" - 
לחרדים ודת"ל בלבד! 
מחלקה לכל העדות! 
גם לחסידים וליטאים 

גם פרק ב'. או חצי חצי, 
דרושות במאגר חסידיות 
וליטאיות. שדכן מקצועי 

עם המון הצעות 
_____________________________________________)33-03/2022ש(054-8422105

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! כלי 
כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח
_____________________________________________)26-25/22ש(054-2821847

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 מכשיר בייבי ליס- 

מסלסל שיער ומוברש, 
מקצועי מאד, חדש 
באריזה, של חברת 

remington, ב- 270 ש"ח 
054-6337121)33-36(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/2022ש(04-6989734

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-25/22ש(054-5989347 04-6987450

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י, מש' אלק-
_____________________________________________)45-52/21ש(054-8042119 04-6989119

ספסופה

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

משפחות 054-6299082 
_____________________________________________)21-18/22ש(054-6388082

 "אחוזת מרים" - 6 צימרים 
מפוארים + בריכה + ברכת 
ספא מחוממת, למשפחות/

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)12-12/22(_____________________________________________

 "אצל אביה" וילת אירוח 
+ 3 יחידות צימרים + בריכה 
פרטית בכל מתחם. ערסלים, 
_____________________________________________)24-24/22ש(נדנדות וסנוקר. 050-5313031

 "בקתות עלי גפן"- 3 
צימרים, נוף מרהיב, בריכה 

וגקוזי', חצר + מתקני גן 
_____________________________________________)24-23/22ש(054-6465188

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי 
 054-6928116 02-9913107

_____________________________________________)51-50/21ל(054-8470055

 בכנען, 2 יחידות נופש, 
לזוגות/משפחות, מאובזרות, 

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

_____________________________________________)32-31/2022ש(058-5188846

עלמה
 "צימר הגליל עלמה"- 
וילת 4 סוויטות )16 איש(, 

מפוארת + גקוזי' בכ"א, בריכה 
מקורה, סנוקר, פינג פונג, נוף 

_____________________________________________)35-34/2022ש(מרהיב 052-8793288

 8 חד', ממוזגת + בריכה 
+ חצר גדולה + טרמפולינה 

ונדנדה, בית כנסת קרוב
053-2827371)26-52(_____________________________________________

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-51/21ש(050-6241690

 "ויטראז' בעתיקה" - 8 
חדרי ארוח יוקרתיים + 
חדר אוכל מאובזר, עד 

50 איש, למש' וקבוצות 
בלבד!! קרוב לביהכנ"ס 

קרליבך - חב"ד
_____________________________________________)25-24/22ש(052-7646814

צפת

 צימר חדש לזוג + 2, 
מרוהט ברמה גבוהה + גינה, 
אופציה לסוכה, בשכונת "נוף 

מירון", קרוב לעתיקה
_____________________________________________)33-32/22ש(052-2607031 )גם וואצאפ(

 לזוגות ומשפחות בין בתי 
הכנסת בלב העתיקה צימרים 
מפוארים, מאובזרים וממוזגים 

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים- 
מתחם וילות 9-45 חדרים, 
נוף, בריכות, ג'קוזי, חדר 
אוכל, בית כנסת קרוב, 

מאובזר היטב
050-6481288

054-8469788 )תמונות 
_____________________________________________)41-40/22ש(באתר(

 בעתיקה! בס"ד, צימר 
לתפארת, למשפחות ובחורים, 

עד 9 מיטות, מומלץ מאד, 
מאובזרת ונעימה!

_____________________________________________)42-41/2022ש(052-7623725

מוצרים 
ושירותים

גמחים
 גמ"ח של מוצרי פרחים, 
קנדלברות, לשבע ברכות, בר 

מצוות, ובריתות, וכו', 
_____________________________________________)42-42(054-8449588 מירי

טבריה

 דירת נופש, מחולקת, 10 
מיטות, מאובזרת קומפלט + 

מרפסת ענקית עם נוף לכנרת 
_____________________________________________)17-16/22ש(050-9770828 050-5770828

 "נופש הרימון"- סוויטות 
וחדרים אחרונים לבין הזמנים, 

מרווחות ומפוארות, 5 דק' 
הליכה מהטיילת והכנרת, א. 

לחדר אוכל 050-8818678 
_____________________________________________)29-28/22ש(050-8885275

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)49-49/2022ש(050-8954654

 2 חד', יפה ומטופחת + 
מרפסת גדולה + נוף לים, 

ק"ק, אזור חרדי, קרוב לכנרת 
_____________________________________________)39-50ש(052-8355839

 במגדלי המלכים! מבצע 
חנוכה! 2 לילות 800 ש"ח, 
3 לילות 1,100 ש"ח, 5 דק' 

למדרחוב + מרפסת נוף, עד 4 
_____________________________________________)42-01/2022ש(ילדים 054-6511250/350

 יחידת נופש 30 מ"ר, עד 
6 נפשות + חצר 100 מ"ר, 

משופצת, ממוזגת ומאובזרת, 
_____________________________________________)22-22/22(כ. פרטית 050-9960113

 אהבה במרומים, בפוריה, 
צימרים מפוארים לזוגות, 

בריכה מחוממת מוצנעת, 
גקוזי', מטבחון, נוף

_____________________________________________)33-25/2022ש(053-3226630

כלנית 
 צימרים חלומיים + גקוזי' 

ספא, בריכה פרטית, ביהכנ"ס, 
מבצע! 2 לילות 1,000 ש"ח 

_____________________________________________)36-35/22ש(052-8741443

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

ב- 10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)05-05/22(במקום 050-3388668

מושב תרום
 מזל-ארוח כפרי- וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות, גזור 

_____________________________________________)41-40/2022ש(ושמור!! 052-8013000

מירון

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-31/2022ש(וחדר אוכל. 054-6987257

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + גקוזי' בכל דירה, 
חדר אוכל וחצר גדולה עם 

_____________________________________________)36-35/22ש(משחקים 052-2979067

 אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות/קבוצות/

זוגות + חדר אוכל, נוף מרהיב, 
סמוך לרשב"י 052-4478055 
_____________________________________________)36-35/22ש(052-5226788 04-6980585

צווארונים
 חדש בב"ב, צוארונים 
לנשים ונערות, 45 דגמים 

שונים בתחרות מהממות, 54 
_____________________________________________)45-48ש(ש"ח 055-9809888

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל 
_____________________________________________)45-44/22ש(052-7674348

 מבצע חורף, 5 חד', 
מרפסת לכנרת וגולן, מדורג, 

חצר, תח"צ במקום
_____________________________________________)46-5/22ש(050-4124556

 צימר מאובזר ויפיפה 
לזוג + ילד, מיקום מרכזי, 

עם גישה נוחה, בעיר 
העתיקה של צפת, ליד 
_____________________________________________)47-46/2022ש(קרליבאך 052-7153475

VERT חופשה יוקרתית במלון ורט

מחזור א': נשים בלבד כ"א-כ"ד שבט 23-26/1/21
מחזור ב': משפחות כ"ח שבט-א' אדר א' 30/1-2/2/22

VERT חופשה יוקרתית במלון ורט

מחזור א': נשים בלבד כ"א-כ"ד שבט 23-26/1/21
מחזור ב': משפחות כ"ח שבט-א' אדר א' 30/1-2/2/22

VERT חופשה יוקרתית במלון ורט

מחזור א': נשים בלבד כ"א-כ"ד שבט 23-26/1/21
מחזור ב': משפחות כ"ח שבט-א' אדר א' 30/1-2/2/22

VERT חופשה יוקרתית במלון ורט

מחזור א': נשים בלבד כ"א-כ"ד שבט 23-26/1/21
מחזור ב': משפחות כ"ח שבט-א' אדר א' 30/1-2/2/22

VERT חופשה יוקרתית במלון ורט

מחזור א': נשים בלבד כ"א-כ"ד שבט 23-26/1/21
מחזור ב': משפחות כ"ח שבט-א' אדר א' 30/1-2/2/22

VERT חופשה יוקרתית במלון ורט

מחזור א': נשים בלבד כ"א-כ"ד שבט 23-26/1/21
מחזור ב': משפחות כ"ח שבט-א' אדר א' 30/1-2/2/22

VERT חופשה יוקרתית במלון ורט

מחזור א': נשים בלבד כ"א-כ"ד שבט 23-26/1/21
מחזור ב': משפחות כ"ח שבט-א' אדר א' 30/1-2/2/22

VERT חופשה יוקרתית במלון ורט

מחזור א': נשים בלבד כ"א-כ"ד שבט 23-26/1/21
מחזור ב': משפחות כ"ח שבט-א' אדר א' 30/1-2/2/22

VERT חופשה יוקרתית במלון ורט

מחזור א': נשים בלבד כ"א-כ"ד שבט 23-26/1/21
מחזור ב': משפחות כ"ח שבט-א' אדר א' 30/1-2/2/22

VERT חופשה יוקרתית במלון ורט

מחזור א': נשים בלבד כ"א-כ"ד שבט 23-26/1/21
מחזור ב': משפחות כ"ח שבט-א' אדר א' 30/1-2/2/22

VERT חופשה יוקרתית במלון ורט

מחזור א': נשים בלבד כ"א-כ"ד שבט 23-26/1/21
מחזור ב': משפחות כ"ח שבט-א' אדר א' 30/1-2/2/22

VERT חופשה יוקרתית במלון ורט

מחזור א': נשים בלבד כ"א-כ"ד שבט 23-26/1/21
מחזור ב': משפחות כ"ח שבט-א' אדר א' 30/1-2/2/22

באילת
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מחזור ב'מחזור א'

 בק. שמואל דירת נופש 
מפוארת גדולה וממוזגת, 

קרובה לכנרת והשטיבלאך, 
_____________________________________________)47-6/22ש(לנופש מושלם! 055-6788938

ירושלים והסביבה

יבניאל

 בית חדש, גינה גדולה, 
טרמפולינה, שולחן טניס, 

דשא + נוף, 2 חד' שינה + 
יח' הורים 053-7173048 

_____________________________________________)39-38/2022ש(02-5382304

 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן, דונם מדשאות 

עם סנוקר, פינג פונג ומתקנים 
לילדים, מחירים גלובלי 
לסוויטה 052-3540874

_____________________________________________)44-3/22ש(053-3163352

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת 052-7646764
_____________________________________________)47-45/22ש(052-7634389

 בס"ד, צימרים יפים ליד 
ירושלים, לאברכים, בריכה 
פרטית, ענקית, מחוממת, 

ג'קוזי, 250 ללילה
_____________________________________________)39-06/2022ש(055-6697474

 בגאולה, דירות נופש נקיות 
ומאובזרות קומפלט, יפיפיות, 
במגוון גדלים 053-3184783 

_____________________________________________)2-1/22ש(058-3284786

 "צל אילנות" צימר 
מקסים נקי ומעוצב, 10 דק' 
מירושלים + בריכה מוצנעת 

גקוזי' 050-8490663 
_____________________________________________)31-31/2022ש(050-6217759 02-5361771

 "בנצימר" - נופי ירדן - 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

_____________________________________________)12-11/22ש(052-2403750 

 דירת ארוח מפוארת 
במרכז ירושלים )לשומרי 

שבת(, מאובזרת ונקיה מאד 
_____________________________________________)36-9/22ש(054-9426629

 וילה 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, 

שולחן סנוקר, מנגל, 
בריכה מקורה מחוממת 
ומוצנעת, נקיה במיוחד! 

050-4296661
שלומית_____________________________________________)46-47/2022ש(050-7477127

 "עפרוני בהר"- לזוגות/
משפחה, סוויטות נופש 
מרווחות, מאובזרות, נוף 

מדהים + חצר + בריכה + 
_____________________________________________)44-03/2022ש(גקוזי' 052-4595914

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

- חולית שטח ייחודי מס' 
1 בארץ, אפשרות לנהיגה 
עצמית, אופציה לצימרים

_____________________________________________)12-11/22ש(052-2403750 050-7362739

קנית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה 052-4714818
_____________________________________________)34-30/22ש(050-5238722

מכוניות

קרוואנים
 להשכרה קראוון נגרר 

בצפת והאזור, החל מ- 300 
ש"ח, מתאים לרכב שרוחבו 
192 ס"מ, אפשרות לשינוע 

_____________________________________________)45-4/22ש(052-7602522

 שידוכים לכל הגילאים, 
וללא הרשמה, בכל מצב, 

לדתיים/ות, ופרק ב' 
_____________________________________________)47-49ש(058-3293220 קובי, בערב

 בנסיעה מצפת לירושלים 
בקו 982 נאבדה מצלמה 

היקרה לבעליה 052-7693936 
_____________________________________________)47-48ח(052-7693935

 למכירה מטען מחשב 
אונבירסלי חדש בקופסא 

150 ש"ח גמיש 02-6540238 
_____________________________________________)47-48ח(052-7643853

 185-iksus מצלמת קנון 
חדשה באריזה 500 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(054-8411602

 מחשב נייד אסוס קטן 
כל תוכנות אופיס מצב מצויין 

ללא בטריה ב- 400 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(052-7154435

 סיר לחץ חדש 2.5 ליטר 
_____________________________________________)47-48ח(100 ש"ח 050-4131038

 מיחם מים לפלטה 40 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 052-7676856

 למכירה מגהץ קיטור 
טפאל 250 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(054-2252171

 מאוורר גדול מעולה צבע 
אפור כחדש ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(03-6169291

 פלטות שבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(054-4273857

 נפה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(054-4273857

 שואב אבק הובר תקין 70 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 052-3463482

 מיקרוגל כחדש דלונגי 200 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 053-3121020

 למכירה מייבש כביסה 
קריסטל 6 קילו מצב מצויין 

_____________________________________________)47-48ח(340 ש"ח בלבד 053-3076507

 למכירה מיקסר משוכלל 
180 ש"ח בלבד מצב מצויין 
+ מעבד מזון רק 50 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(053-3076507

 מייבש כביסה 6 ק"ג בני 
_____________________________________________)47-48ח(ברק 400 ש"ח 054-7216671

 מגהץ אדים בני ברק 120 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 054-7216671

י”ג כסליו- י”ד כסליו תשפ”ב   17/11/2021-18/11/2021

שיעורים
 שיעורי חב"ד של הרבי 
האחרון, ניתן להתקשר לנייד 

_____________________________________________)47-49(בשעות אחה"צ 058-3275870

 2 יח' ארוח מרווחות, 
מאובזרות, מטופחות, גינה 

גדולה + מתקני גן
_____________________________________________)23-22/22ש(052-3452522 052-3771789

 חדש!! 2 יחידות ארוח 
מפוארות! נקיות! ג'קוזי, 

בריכה, מרפסות, נוף, חצר 
ענקית, מתקנים, גם לקבוצות 

_____________________________________________)17-46ש(052-4624543

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים, לזוגות/
משפחות + חדר אוכל 

+ בריכה מחוממת, נוף 
פנורמי, גינה ענקית

_____________________________________________)10-9/22ש(050-8219080/1

לפרסום
בלוח

03-6162228

לפרסום
בלוח

03-6162228

ציוד לארועים
 השכרה/מכירה, הכי זול! 

מופעים - תאטרון, להטוטן, 
תוכים... טרמפולינות, מכונת 
סוכר, מפל שוקולד, ופל בלגי, 
מקרנים, רמקולים, מחשבים 
03-6191468 052-7698944)48-51(_____________________________________________

 שכינה ביניהם, האזינו 
_____________________________________________)48-49ל(לטיפ היומי 077-497-1209

 בערב חג סוכות נמצאה 
טבעת בקופסת מתנה באיזור 

_____________________________________________)48-49ח(ר' עקיבא 052-7157077

 נמצא ארנק בקו 55 להר 
נוף בי"א אב תשפ"א

_____________________________________________)48-49ח(02-6520551 054-8417568

 מעוניין לקנות את הסט 
תורה שלמה י"ב כרכים

_____________________________________________)48-49ח(052-7116525

 מעונין לקנות מכבש 
לסחיטת ענבים ליין תוצרת 

_____________________________________________)48-49ח(איטליה 054-6389446

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)48-49ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
מקולקלת לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)48-49ח(בתרומה 054-7938941

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)48-49ח(סימלי 052-3595314

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)48-49ח(בתחום 052-7396092

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)48-49ח(054-7938941

 מעוניין בספרים מעם לועז 
ובספרים עם חידושי תורה 

_____________________________________________)48-49ח(ומפרשים 054-7432035

 מעוניין במברגה 
חשמלית/אפשרי במקולקלת 

_____________________________________________)48-49ח(בתרומה 054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)48-49ח(ילדים 050-6651365

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)48-49ח(052-3595314

 דרוש כיסוי פלסטיק 
37*35 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)48-49ח(אלקטרה 052-3595314

 מעונין לקנות מחשב נייד 
 USB במצב טוב רק לחיבור

_____________________________________________)48-49ח(ב- 200 ש' 055-9178123

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)48-49ח(או ישנה 052-3595314

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית ריידר קיסר בקלנועית 

_____________________________________________)48-49ח(יחיד או למכור 053-4190416

 אישה זקוקה למכשיר לחץ 
_____________________________________________)48-51ח(דם 054-3429699

 נגן סופר סטאר בשימוש 
חודש כולל אחריות ואוזניות 

_____________________________________________)48-49ח(390 ש"ח 055-6720177

 למכירה מצלמת קנון 
אוטומטי פילים + נרתיק 80 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 055-6631625

 4GB מחשב שולחני 
ram intel l3 3.3GHZ ב- 

_____________________________________________)48-49ח(400 שקל 052-6784969

 מכונת תפירה חשמלית 
ברנט 500 ש"ח במצב מצויין 

_____________________________________________)48-49ח(054-7432035

 למכירה גמבוי כשר 60 
ש"ח חדש באריזה

_____________________________________________)48-49ח(052-7616237

 מדפסת HP משולבת 
במצב חדש 250 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-8542330

 מכונת תפירה זינגר 500 
_____________________________________________)48-49ח(גמיש 050-4117363

 מיחם לשבת 40 כוסות 50 
ש"ח במצב מצוין

_____________________________________________)48-49ח(054-8491154

 IS SX מצלמת קנון 
 POWER 2000 עם פלאש

AHOT מגה פיקסל 12.1 ב- 
_____________________________________________)48-49ח(375 ש"ח 052-7154435

 מטען עם בטריות נטענות 
GP2700 חדשים ב- 70 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(052-7154435

 מברגה חיקוי מקיטה עם 
אביזרים חדש מהקופסא 350 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח בלבד 050-5489493

 למכירה מכונת תפירה 
בארון עץ 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)48-49ח(054-2252171

 למכירה מגהץ קיטור 
טפאל 250 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-2252171

 למכירה DVD לא גדול 
_____________________________________________)48-49ח(120 ש"ח 053-3155415

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

 מטגנת חשמלית 50 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-4273857

 מגהץ קיטור 100 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-4273857

 סיר לחץ חדש 2.5 ליטר 
_____________________________________________)48-49ח(100 ש"ח 050-4131038

 מזגן חימום אלקטרו חנן 
חדש באריזה 180 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-2595044 אלי

 מטחנת בשר חדש 
חשמלי קנווד 250 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(052-2595044 פ"ת אלי

 מחשב נייד אסוס 10.1 
אינץ עם כל תוכנות אופיס 

מצב מצויין ללא בטריה 300 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7154435

 מקרן חדש באריזה ללא 
צורך במחשב עם שלט + זום 

+ משקפיים תלת מימד ב- 
_____________________________________________)48-49ח(300 ש"ח 052-7154435

 רדיאטור המילטון 12 
 2500W צלעות באריזה

מציאה 100 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(052-7601490 גמיש

 בהזדמנות!!! מחשב נייד 
היה בשימוש מועט 500 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(053-3346080

 תנור אפיה בצבע לבן + 
4 להבות גז בני ברק 300 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6744097

 כירת גז הכוללת 4 
להבות בני ברק 300 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6744097

 סופר סטאר חדש ומגן 
וכבל טעינה מציאה 390 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(בב"ב 052-7123777

 מכונת כביסה של חברת 
בוש, גרמנית, 7 קילו, חדישה, 

_____________________________________________)47-48ל(בהזדמנות 052-4227714

 דיסקים במצב חדש 
חלקם באריזה של שוואקי לוין 

ליינר ועוד ב- 30 כ"א
_____________________________________________)47-48ח(052-7154435

 מקרר משרדי 150 שקל 
_____________________________________________)47-48ח(050-4128920

 גז 5 להבות 150 שקל 
_____________________________________________)47-48ח(050-4128920

 משאבת חלב דו צדדית 
לנסינו הייתה בשימוש שבוע 

_____________________________________________)47-48ח(350 ש"ח 050-4158849

 מחבת חשמלית ענקית 
)קוטר 40 ס"מ( זק"ש 60 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(052-3463482

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 054-3558949

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(054-3558949

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(054-3558949

 למכירה 2 רמקולים 
למחשב סבופר ענק + שלט 
חברת לוגיטק 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)47-48ח(052-2437292

 תנור משולב כיריים במצב 
_____________________________________________)47-48ח(טוב 450 ש"ח 058-4111300

 מכשיר דיסק לחיתוך 
ברזל במצב חדש 150 ש' 

_____________________________________________)47-48ח(052-7624394

 מכונת תפירה חשמלית 
ברנט 500 ש"ח במצב מצויין 

_____________________________________________)47-48ח(054-7432035

 מקפיא ענק 400 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(02-6413936 058-3233437

 מקרר מעולה 300 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(02-6413936 058-3233437

 תנור אפיה lenco במצב 
מעולה שמור במיוחד 480 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 052-7623377

 מכונת כביסה חברת 
בקו במצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(052-7623377

 מטהר מים תמי 4 פרמיום 
_____________________________________________)46-47ח(אפור 500 ש"ח 052-8958197

ריהוט
 שולחן + 6 כסאות לסלון, 

אפשרות לשולחן וכסאות 
בנפרד, חדשים, בהזדמנות 

_____________________________________________)48-49ל(052-4227714

 ארון 2 דלתות הזזה, חדש, 
בצבע לבן, תליה ומדפים 

_____________________________________________)47-48ל(052-4227714

 מיטת היירזייר כחדשה 
יפהפיה במצב מצוין כחולה 

_____________________________________________)48-49ח(בי"ם 500 ש"ח 052-7692882

 ארון 4 קומות לנעלים חום 
_____________________________________________)48-49ח(רק 100 ש"ח 050-9089110

 בהזדמנות ארון בגדים 4 
דלתות רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(050-9089110

 ארונות לבנים סנדוויץ 
למטבח רק 100 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-9089110

 מיטה מתקפלת חדשה 
באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-5981054

 ספה מעור חום כהה מצב 
מצוין דו מושבית 450 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-8542330

 ארונית עם מדפים כחדש 
100 ש"ח איקאה

_____________________________________________)48-49ח(054-8542330

 דלתות פנדור בצבע עץ ב- 
300 ש"ח וארון נעליים ב- 500 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7619852

 למכירה כורסאות ריקליינר 
עור ובד 500 ש"ח כ"א

_____________________________________________)48-49ח(054-2252171

 למכירה שידה ארוכה 
לסלון יפיפיה לבן + שולחן 

עץ מרובע לבן 500 ש"ח ניתן 
_____________________________________________)48-49ח(להפריד 054-2252171

 מיטת נוער נפתחת ל- 2 
_____________________________________________)48-49ח(350 ש"ח 052-7136740

 שולחן נמוך לילדים כתר 
_____________________________________________)48-49ח(25 ש"ח 053-3155415

 שולחן פלסטיק מתקפל 
_____________________________________________)48-49ח(80 ש"ח 054-4273857

 2 מיטות חדר שינה סנדויץ 
_____________________________________________)48-49ח(200 ש"ח 050-4131038

 נברשת מפוארת לסלון 
לפינת אוכל 100 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-6140800

 נברשת צמוד תקרה 50 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-6140800

לפרסום
בלוח

03-6162228
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מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

_____________________________________________)25-24/21ל(054-8443223

כללי

 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע 

מנטה + סרט + כיסים 25 
_____________________________________________)34-37(ש"ח 050-4188702

 חולצות תלבושת של 
בית ספר רמת אהרן, 

כיתה ח', מעולות, 
כחדשות, 20 ש"ח 

_____________________________________________)34-37(לחולצה 058-3206802

 ספרי לימוד- ביה"ס 
יסודי רמת אהרן וסמינר 
בית יעקב, בחצי מחיר 

054-8527470)34-37(_____________________________________________

 כובע ברסלינו מידה 58, 
כחדש, קנייטש, מחיר 420 

_____________________________________________)20-28ש(ש"ח 054-8422105

 דיסקים ושירי תפילה ב- 
30 שקל אפשר לקנות בחנקין 

_____________________________________________)28-29ח(3 דירה 6 054-8422105

 כובע המבורג ראצ' 
כחדש, מידה 60, 400 ש"ח 

_____________________________________________)20-28ש(054-8422105

 שולחן 4 מ"ר )לא נסגר(, 
12 או 6 כסאות מעץ מלא. 
סלון פינתי מעור צבע בז', 

מקרר, מכונת כביסה...
_____________________________________________)50-49/21ש(050-5770355

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

י”ג כסליו- י”ד כסליו תשפ”ב  17/11/2021-18/11/2021

 מזנון 4 מטרים, עץ 
בוק מלא, צבע אגוז הכולל 

וטרינות, מראות, מצב מצויין, 
_____________________________________________)41-44(במחיר מציאה 050-6734292

תינוקות

 שולחן במצב מצוין נפתח 
ל- 2.40 במחיר מציאה 200 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 050-4124002

 שולחן סלוני מפואר 
ב- 500 ש"ח + 6 כסאות כ"א 

_____________________________________________)47-48ח(ב- 300 ש"ח 052-7619852

 כוורת 70*70 עומק 39 20 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 050-7757420

 ארון שרות פלסטיק 70 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 050-7757420

 מיטת ילדים מעץ מלא 
במצב מצוין ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(052-7619852

 למכירה כיסא לנגן גיטרה 
עם כוונים חדש 250 ש"ח טל': 

_____________________________________________)47-48ח(052-2437292

 פינת אוכל + 4 כיסאות 
במצב טוב 500 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(058-4111300

 שידת החתלה צבע 
שמנת במצב מעולה 500 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(058-4111300

 ארון 5 דלתות צבע חום 
במצב מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(058-4111300

 כיור מידה קטנה איכותי 
_____________________________________________)47-48ח(חדש 300 ש"ח 050-8557339

 2 מיטות חדר שינה סנדויץ 
_____________________________________________)47-48ח(200 ש"ח 050-4131038

 למכירה שולחן עץ פינת 
_____________________________________________)47-48ח(אוכל 500 ש"ח 052-6140800

 למכירה נברשת מפוארת 
_____________________________________________)47-48ח(150 ש"ח 052-6140800

 למכירה כורסאות 
ריקליינט עור בד 500 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(כ"א 054-2252171

 4 כיסאות פלסטיק כתר 
צבע לבן כחדש ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(03-6169291

 ארונית מגירות עם כיור 
אורך 1.30 בבני ברק 300 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(050-4197019

 מיטה חדר שינה מפוארת 
90 ס"מ + מזרונים רק 500 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 054-5554699

 כסאות משרד 80 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(054-4273857

 למכירה שולחן + כסאות 
_____________________________________________)47-48ח(500 ש' 054-8483032

 למכירה ספה מבד יפיפיה 
_____________________________________________)47-48ח(500 ש' 054-8483032

 מנורה יפה 200 ש'
_____________________________________________)47-48ח(054-8483032

 למכירה 2 מיטות יחיד עם 
גלגלים 120 ש"ח כל מיטה 

_____________________________________________)47-48ח(053-3076507

 למכירה עמודון לבן חזק 
6 מדפים 160 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)47-48ח(053-3076507

 למכירה 5 מדפי כתר 
עבים וחזקים 140 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)47-48ח(053-3076507

 שולחן כתיבה חדש בני 
_____________________________________________)47-48ח(ברק 140 ש"ח 054-7216671

 מיטה סיעודית בני ברק 
_____________________________________________)47-48ח(500 ש"ח 054-7216671

 שולחן גדול משרדי 200 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 050-9089110

 ארונות לבנים סנדוויץ 
למטבח רק 100 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(050-9089110

 מציאה טיולון תאומים 
ציקו כחדשה ב- 400

_____________________________________________)47-48ח(054-8484104

 למכירה טרמפיסט + 
ישיבה כחדש 450 ש"ח טל': 

_____________________________________________)47-48ח(054-8471351

 מיטת תינוק מעץ + 
מזרון 450 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)47-48ח(050-4107696

 מטרנה צמחית מגיל 0 
בד"צ י"ם 50 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)47-48ח(050-4107696

 מציאה עגלה חדשה איזי 
בייבי צבע אפור + אמבטיה 

_____________________________________________)47-48ח(400 ש"ח 050-4110991

 לול פלסטיק לבן מרובע 
במצב חדש רק 100 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(054-5554699

 עגלת סלקל מתקפלת 
_____________________________________________)47-48ח(רק 100 ש"ח 054-5554699

 למכירה טיולון מקלרן 
צבע כחול ג'ינס 500 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)47-48ח(053-3142262

 למכירה עגלת טיולון 
ציקו שחורה איכותית כולל 
גג צל מלא 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)47-48ח(053-3076507

 למכירה עגלת טיולון עם 
אמבטיה מפוארת 500 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(בלבד 052-3076507

 עגלת טיולון בני ברק 200 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 054-7216671

 סלקל לתינוק בני ברק 
_____________________________________________)47-48ח(175 ש"ח 054-7216671

 עגלת אמבטיה בני ברק 
_____________________________________________)47-48ח(450 ש"ח 054-7216671

 למכירה כיסוי לרכב חיצוני 
M חדש באריזה מתאים לכל 
_____________________________________________)47-48ח(רכב 150 ש"ח 052-2437292

 למכירה קסדה סגורה 
שנפתחת במצב חדש 250 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח נייד 052-2437292

 למכירה מגן ברכיים חדש 
של חברת לרט 150 ש"ח נייד 

_____________________________________________)47-48ח(052-2437292

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)47-48ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 כיריים גז 2 להבות 150 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח אבנר 050-3337530

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 45 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(למדף בב"ב 052-7600336

 אהיל לבן דמוי תחרה 
לתליה מהתקרה 40 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(בב"ב 052-7600336

 ילקוט ניקי + קלמר תואם 
מצב מעולה 80 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)47-48ח(052-7600336

 דיסק שמע ל"ג בעומר 
במירון ווברמן 8 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)47-48ח(052-7600336

 למכירה אופניים מגיל 5 
מידה 16 בצבעים שונים 130 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 054-2819921

 2 סכו"ם נירוסטה נעמן 
חדש באריזה 12 סועדים 160 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 050-4087927

 4 כובעי נשים אלגנט 
שם שוליים שמורים 80 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(050-4087927

 מפת יגר חדשה בצבע 
שמנת 1.50*2.20 מטר 60 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 050-4087927

 סט שמלות לאירוע 
בצבעים שמנת ושחור חדשות 
מיוחדות מידות 18 20 42 44 

ב- 350 ש"ח
yakirag77@gmail.com)47-48ח(_____________________________________________

 גלגל 12 אינץ אחורי 10 
_____________________________________________)47-48ח(שקל 054-3177932

 גלגלים אחוריים של 24 
_____________________________________________)47-48ח(אינץ 20 שקל 054-3177932

 2 מנועים לרכב לילדים 20 
_____________________________________________)47-48ח(שקל 054-3177932

 כסאות לאופניים 
חשמליות 50 שקל

_____________________________________________)47-48ח(054-8411267

 שולחן פלסטיק לילדים 25 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 053-3155415

 תיק למחשב נייד 50 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(053-3155415

 תיק לטלית נרתיק קטיפה 
לתפילין 70 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(053-3155415

 3 ציפיות לפוך חדש כחול 
_____________________________________________)47-48ח(לבן 70 ש"ח 053-3155415

 מעמד מרשים ל- 2 נרות 
שבת + הברכה 100 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(052-3463482

 טרבוקה 150 ש' 
_____________________________________________)47-48ח(054-8483032

 שמלת מעצבים חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36 
_____________________________________________)47-48ח(058-3233170

 מצבר 12V QA כמו 
חדש ב- 100 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(055-6737829

 נגן סמארט HD חדש 
באריזה כולל מגן סיליקון ב- 

_____________________________________________)47-48ח(200 054-8469554

 אוזניות קשת בלוטוס 
איכותיות כמו חדש ב- 150 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 054-8469554

 אופני כושר 400 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(במצב טוב 050-7757420

 למכירה ארנבת + כלוב 
_____________________________________________)47-48ח(200 ש"ח טל': 054-8471351

 נרתיק לטלית/תפילין צבע 
שחור מקטיפה גרמנית ב- 80 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 03-6496130

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)47-48ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 למכירה שטריימל ישן בבני 
ברק ב- 400 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(050-4174525

 למכירה כלוב ענק 
לארנבות ב- 130 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)47-48ח(054-8515875

 אופני הילוכים 24 
במצב טוב מאוד כולל מנעול 

ושרשרת 180 ש"ח טל': 
_____________________________________________)47-48ח(052-7139700

 שמלות לאירוע מידה 
36-38 ושמלות של טאצ אוף 

קלאס 280 ש"ח כ"א טל': 
_____________________________________________)47-48ח(052-7139700

 למסירה עיתוני משפחה 
_____________________________________________)47-48ח(054-7531331

 זיכוי ברשת מגה ספורט 
117 ש"ח ב- 97 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(054-8450494

 2 תמונות קיר צביעה לפי 
מספרים + מכחולים + צבעים 

בגדלים 50*40 50*65 150 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 054-8450494

 מכונת תפירה מרדיקס 
_____________________________________________)47-48ח(500 ש"ח 054-7938941

 קורקינט לילדים בני ברק 
_____________________________________________)47-48ח(70 ש"ח 054-7216671

 6 תוכים + תאי הטלה 
+ כל המכשירים 350 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(050-7949731

 למכירה מגבעת פנתר 
מידה 52 מצב מעולה 100 

ש"ח + מעבד מזון איכותי 100 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח בלבד 053-3076507

 למכירה מגהץ אדים 120 
ש"ח + מגהץ 60 ש"ח + 

שולחן גיהוץ 50 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)47-48ח(053-3076507

 אופני BMX לילדים בני 
_____________________________________________)47-48ח(ברק 150 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע שחור 
בני ברק 80 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(054-7216671

 ויטרינה זכוכית פינתית 
לנרות שבת עם איור כל 

הקודם זוכה ב- 500 ש"ח מיידי 
_____________________________________________)48-49ח(052-7601470

 שולחן סלון 250 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(052-7660512 ירושלים

 מיטת נוער נפתח 300 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7660512 ירושלים

 עמודון ספרים 50 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(052-7660512 ירושלים

 שולחן פלסטיק למטבח 
_____________________________________________)48-49ח(100 ש"ח 050-7757420

 למכירה שולחן פינת 
אוכל נפתח ל- 1.80 מטר 

מצב מצויין 150 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)48-49ח(053-3076507

 2 ארונות בגדים נפתחות 
ומשמשות גם למיטות עם 
2 מזרונים כ"א 500 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6199806

 לול לתינוק כולל מזרון 
כחדש 200 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-8542330

 למכירה 5 כיסאות כתר 
_____________________________________________)48-49ח(כ"א 25 חדשים 050-4117363

 לול + פעלולון + שטיח 
רצפה רק 150 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-9089110

 למכירה בוסטר + משענת 
גב של שילב ב- 100

_____________________________________________)48-49ח(050-4117363

 לול במצב מצוין ב- 150 
_____________________________________________)48-49ח(050-4117363

 למכירה מטרנה ללא 
שלבים ב- 40 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)48-49ח(054-8407883

 עגלת אמבטיה + טיולון 
שחורה 350 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-7676475

 מזרון למיטת תינוק 50 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 053-3155415

 מטרנה גדולה צמחית 30 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7188017

 מובייל כחדש 80 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(052-7188017

 נעלי מוקסין מבד לילד 
מידה 23 רק 15 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(058-4843223

 אפודה חדשה מהממת 
לילד לשבת בצבע אפור מידה 

2/3 רק 35 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(058-4843223

 פיגמה חדשה באריזה 
מהממת מחממת ארוכה מיקי 

מאוס לילד מידה 6 רק 40 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 058-4843223

 מזרן ללול גדול 83*97 
ס"מ כחדש ב- 20 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(03-6169291

 כורסת פוף לילדים סגול 
בהיר כחדש ב- 40 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(03-6169291

 עריסה פלסטיק לתינוק 
צבע לבן 2 מצבי גובה חדשה 

באריזה 300 ש"ח מיידי
_____________________________________________)48-49ח(052-7601490

 למכירה עגלת טיולון + 
אמבטיה מצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(בלבד 053-3076507

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
בני ברק 150 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(03-6744097

 עגלת בוגבו דגם פרוג 
שמורה כולל אמבטיה וטיולון 
_____________________________________________)48-49ח(450 ש"ח ב"ב 050-4107696

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)48-49ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 כובע כמעט חדש 250 
_____________________________________________)48-49ח(גמיש ב"ב 054-8491154

 כובע של חברת המקום 
הנכון מידה 57 כמעט חדש 

_____________________________________________)48-49ח(200 ש"ח 054-8491154

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(מרדיקס 054-7938941

 נעלי מגף שחור לגבר 
מידה 40 חדשה 100 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(052-7136740

 זוג תוכונים כולל כלוב + 
כלוב הטלה 190 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-8474176

 מגבעת ברנדולינו קנעץ 
מצב חדש + קופסא 300 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7691997

 2 חצאיות ג'ינס שחור 
חדש ABSOLV פריז 38 100 

_____________________________________________)48-49ח(במקום 350 054-4906526

 נעלי עקב חדשות כסף 
מידה 38 אלגנטי נוח 190 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-4906526 ב"ב

 קסדה למבוגר לאופניים 
_____________________________________________)48-49ח(40 ש"ח 053-3155415

 ספר מסורת לא חדש 25 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 053-3155415

 צלחות שטוחות גדול קטן 
_____________________________________________)48-49ח(70 ש"ח 053-3155415

 ספר קריאה ילדים מספרים 
על עצמם מס' 4 25 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(053-3155415

 מטאטא הפלא כחדש 50 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7188017

 דשא סינטטי עבה חדש 
_____________________________________________)48-49ח(4*2 300 ש"ח 052-7188017

 מראה חדשה 60*60 60 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7188017

 ספרי לימוד יד 2 20/30 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7188017

 לוח שנה תשפ"ב חדש 
לאופק ירושלים 10 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(053-3147379

 משאבה לגלגלים 10 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

 גלגל 12 אינץ אחורי 10 
_____________________________________________)48-49ח(שקל 054-3177932

 סקייטבורד 10 שקל אופני 
ילדים 40 שקל ראלי 20 אינץ 

_____________________________________________)48-49ח(054-3177932

 גלגלים אחוריים של 24 
_____________________________________________)48-49ח(אינץ 20 שקל 054-3177932

 2 מנועים לרכב לילדים 20 
_____________________________________________)48-49ח(שקל 054-3177932

 כיור נירוסטה 65/56 ס"מ 
משומש 30 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-2595044 פ"ת

 אותיות מרחפות יוקרתי 
אם אשכחך ירושלים ב- 30 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 03-6169291

 תמונה יוקרתית ממוסגרת 
עם זכוכית כחדשה ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6169291

 מראה גדולה מסגרת עץ 
לבנה עם מדף קטן ב- 40 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 03-6169291

 4 כסאות כתר צבע לבן 
כחדש ב- 40 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(03-6169291

 2 מוטות לוילון יוקרתיים 
צבע לבן כחדש ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6169291

 ערכות ליצירת קשתות 
מפרחים לילדות 8-10 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(053-3187276

 למכירה שובר של 300 
ש"ח בקפה קפה ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(053-3187276

 למכירה שובר של 300 
ש"ח בזיסלק/תיק התיקים ב- 

_____________________________________________)48-49ח(250 ש"ח 053-3187276

 למכירה שובר של 300 
ש"ח במליה בגדי ילדים ב- 250 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 053-3187276

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-4960603

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-4960603

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)48-49ח(500 ש"ח 050-4960603

 וילון ונדיאני צבע שמנת 
_____________________________________________)48-49ח(כחדש 99 ש"ח 052-6140800

 למכירה בפ"ת שער 
מברזל במצב מצויין 500 ש"ח 

מחיר מציאה + אופניים 16 
לילדים מגיל 5-8 130 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-2819921 בערב

 אופניים לנוער מידה 24 
דרוש תיקון 100 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(055-6735837

 מייק אפ לנקום בהיר 50 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7157077 ב"ב

 אופנים לילדים דרוש תיקון 
_____________________________________________)48-49ח(50 ש"ח 052-7157077 

 אופני כושר במצב טוב 
_____________________________________________)48-49ח(400 ש"ח 050-7757420

 משקולות 10 קילו + מוט 
_____________________________________________)48-49ח(170 ש"ח 050-7757420

 למכירה מגבעת פנתר 
מידה 52 מצב מעולה + מעבד 

מזון איכותי 100 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)48-49ח(053-3076507

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6199806 בערב

 תופסן חדש לפלאפון עם 
זרוע מתכווננת וגמישה ב- 70 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7154435

 עיתוני בקהילה ומשפחה 
מ- 5 שנים אחרונות 100 

גליונות 300 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(055-6720177

 למכירה סט 5 חומשי 
תורה חוק ישראל מהדורת 

מכון מאור 200 ש"ח במקום 
_____________________________________________)48-49ח(260 ש"ח 055-6631625

 ספרי קודש במצב כחדש 
במחירי גמ"ח 050-4167682 

_____________________________________________)48-49ח(03-6768237

 מצעים דיסני 100% 
כותנה חדשים יחיד/זוגי 

_____________________________________________)48-49ח(99/139 ש"ח 054-8532248

 תוכון לא האכלת יד ב- 40 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 050-5594690

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 14 שקל 

_____________________________________________)48-49ח(054-8411267

 כסאות לאופניים 
חשמליות 50 שקל

_____________________________________________)48-49ח(054-8411267

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)48-49ח(לרפידות דיסק 054-8411267

 בהזדמנות מנורות 
קריסטל מיוחדות לתקרה רק 

_____________________________________________)48-49ח(100 ש"ח 050-9089110

 זוג תוכי קוקטייל מזן 
מיוחד גוזלים עם עיניים 

אדומות 350 ש"ח כ"א ב"ב 
_____________________________________________)48-49ח(054-8412976

 אקווריום באורך מטר + 
משאבה דרוש תיקון רק 50 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח ב"ב 054-8412976

 הרש"ר הירש על התורה 
הכחול חדש באריזה! 250 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-5981054

 שו"ת אור לציון 2 חלקים 
אור החיים 90 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-5981054

 סט מחזורים ספרד 3 
רגלים 50 ש"ח כ"א

_____________________________________________)48-49ח(050-4131038

 אקווריום פנורמי מידות: 
65/40 מצויין 75 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-2595044 פ"ת אלי

 אקווריום גדול 80*50 ס"מ 
מצויין 100 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-2595044 פ"ת

 משחזת דיסק גדולה 
10 אינץ משומשת 180 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(052-2595044 פ"ת

 בושם לאישה חדש מון 
פריז איב סאן לורן אינטנסמנט 
90 מ"ל 290 ש"ח במקום 410 

_____________________________________________)45-46ח(058-3233170

 מציאה! שמלת אירועים 
מהממת קטיפה סגול מידה 

40 כחדשה ב- 150 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(053-3123919

 שמלה מהממת תואמת 
כחדשה לילדה כבת 4 ב- 100 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 053-3123919
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« נסיון בניהול לוגסטי 
« ניהול תיקי לקוחות 

משרה מלאה
איזור ב"ב/ר"ג

קו"ח למייל:
shlomi@kav-itonut.co.il 

03-5796645 קו"ח 
לפקס:
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sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 מחפשים עבודה? יותר 
מ- 6,000 משרות פנויות 

בכל התחומים. גלאט 
ג'ובס. לוח הדרושים 

הדתי-חרדי מס' 1. לצפיה 
במשרות ולהרשמה: 
www.glatjobs.co.il

073-7055666)20-20/22(_____________________________________________

 למעון, דרושה מטפלת 
לתינוקיה- מיידי
_____________________________________________)43-46ש(054-4893566

 דרושות סייעות למעון 
פרטי ברמת גן, למשרה מלאה 

_____________________________________________)42-1/22ש(7:30-4:30 052-8286090

 דרושה מטפלת 
למעון יום במרכז בני 

ברק, תנאים מצויינים 
למתאימה 052-7119894 

054-4842065)41-52(_____________________________________________

050-6499974

דרושים עובדים 
לחלוקת עלונים ועיתונים 

בתיבות הדואר 
והדבקת מודעות בב"ב

רצוי עם רכב, 
העבודה בשעות גמישות, 

שכר הולם

לרשת מקומונים גדולה ומוכרת דרושים/ות 
סוכני מכירות ללוח מזל וברכה

קו"ח למייל:

luach@kav-itonut.co.il

עבודה טלפונית
סביבת עבודה נעימה ונוחה

שעות עבודה: 9:30-2:30

050-6499974

לחברת הפצה
דרוש נהג משאית עם ניסיון 

מאזור המרכז, רשיון עד 15 טון, 
נכונות לעבודה

גם בשעות לא שגרתיות
תנאים מעולים למתאימים

 דרושה גננת ממלאת 
מקום לגילאי שנתיים, 

עד השעה 13:15 במרכז 
העיר בפתח תקווה, שכר 

נאה לפרטים
054-8121234)48-49(_____________________________________________

 לגני חבד ת"א דרושות 
מטפלות גננות/סייעת 

לתינוקיה/לקבוצת בוגרים 
054-4591535)44-47(_____________________________________________

 למעון בקרית הרצוג 
דרושות מטפלות למשרה 

מלאה/חלקית, גמיש, 
תנאים מעולים
_____________________________________________)48-52ש(054-8411503

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם ניסיון והמלצות, מעונין 

לטפל בקשישים, בבתי רפואה 
_____________________________________________)42-48(או בבתים 055-5527391

ביקוש 
עבודה

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים עם אישה מבוגרת 

תמורת עזרה מיכל 
_____________________________________________)34-44ח(050-5952474

 דרוש עובד עם נסיון בלבד 
לחנות דגים בבני ברק, ידע 
בפילוט חובה, שכר ותנאים 

טובים למתאימים
052-6075459)45-48(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל דרושות מטפלות ניקול 

_____________________________________________)47-6/22ש(050-7250631

לפרטים נוספים ושליחת קורוח חיים:
  jobstaf@alut.org.il

המשרות מיועדות לגברים ונשיםענבל 054-4200843

לאלוטף הרצליה דרושות.ים
קלינאיות תקשורת  פיזיותרפיטיות

גננות  מטפלות חינוכיות )סייעות( 
אופק תעסוקתי  כלים מקצועיים

הדרכות פרטניות ממומחים בתחום האוטיזם

בגבעתיים! מעון ותיק 
צוות מדהים! 

דרושה סייעת 
לפעוטות עד גיל 3 

שכר גבוה תשלום חגים 
ארוחות לעובדים

052-383-8484

 דרוש עוזר מחסנאי 
+ רשיון נהיגה, תנאים 

מצוינים, 5 ימים בשבוע, 
עבודה קבועה
_____________________________________________)46-47ש(052-6364614

מ. איטום
מומחה לכל עבודות האיטום

סובלים מנזילות / רטיבות?
עבודות מקצועית + אחריות
 מחירים נוחים  נסיון והמלצות

053-4142643

www.glatjobs.co.il 073-70-55-666

7,000

 לאיחוד הצלה בב"ב 
ובירושלים דרושות 

עובדות לבוקר, 35 ש"ח 
+ בונוסים למתאימות 

03-6001411)45-48(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ לנקיון 
בנינים 054-2421996 

_____________________________________________)45-48ש(לרציניים בלבד

 לגן בגני תקווה 
דרושה בדחיפות מטפלת 

במשרה מלאה, שכר 
8,000 ש"ח פנינה-

_____________________________________________)45-46ש(058-4770321

 לבית דפוס בפ"ת 
דרוש נהג, רשיון ב', 

לחלוקה באזור גוש דן + 
עובד ייצור עם רקע טכני 

_____________________________________________)45-48ש(054-2233562

 לישיבה בב"ב דרוש 
עובד אחזקה

_____________________________________________)45-48ש(054-7310237

 לאינסטלעזר, דרוש 
לעבודה בירושלים, עוזר/

אינסטלטור עם רשיון נהיגה 
052-2217626)46-49(_____________________________________________

 ליוסי מעליות, רקע 
מכנאי/חשמלאי, רשיון 

נהיגה, הכשרה במקום, 
_____________________________________________)46-49ש(במרכז 03-6160186

לישיבת 
מעלה אליהו 

תל אביב )רכבת מרכז(

דרושה
ומנהלת כספיםחשבת שכר 

למשרה זמנית
ניסיון חובה!

ידע בתוכנת מיכפל
יתרון לידע בתוכנת עסקים 

למשרה חלקית 
תנאים מעולים

קו"ח ניתן לשלוח ל:

office@ytlv.co.il

052-7710190

במייל

או בוואטסאפ

054-4827797

לצהרון 
בצפון ת"א

דרושות גננות

תנאים טובים למתאימות

גננות וסייעת
+המלצות

 לישיבה בבני ברק 
דרוש עובד נקיון, תנאים 

_____________________________________________)47-47(טובים 054-2632404

 דרושה סייעת למרפאת 
שיניים בב"ב ל- 2 משמרות 

_____________________________________________)47-48ש(בשבוע 055-6684461

 לסטודיו אסאי בבני 
ברק דרושה פקידת 

קבלה, לעבודה 3 ימים 
בשבוע )לפחות(, שעות 
16:00-22:30, העבודה 

לצד מזכירה נוספת 
באווירה חרדית, 35 שקל 

לשעה קו"ח למייל: 
abadamiki@gmail.com)47-48(_____________________________________________

 דרושות סייעות לגיל 
+2.5, למשרה חלקית, 
למעון בגבול ר"ג-ב"ב, 
צוות חרדי, שכר נאה 

_____________________________________________)47-50ש(054-8507450

 למעון חרדי בפתח 
תקווה דרושה מטפלת 

למשרה חלקית/מלאה, 
תנאים טובים למתאימה 

_____________________________________________)47-48ל(052-7603242

 דרושה עובדת לחנות 
ממתקים ומתנות בק. ויזניץ 
ב"ב, עדיפות לדוברי אידיש 

_____________________________________________)47-50ש(058-3215030

 למעון ילדים בבני ברק 
דרושה מטפלת לתינוקיה טל': 

052-7641817)47-48(_____________________________________________

 למעון יום בבני ברק 
מטפלות למשרה מלאה/
חלקית, תנאים והטבות 

הכי טובים שיש
054-5558835)47-48(_____________________________________________

 למאפית מצות 
בארה"ב דרושים עובדים 
עם ניסיון + ויזה בתוקף 

058-5163163)42-43(_____________________________________________

 גרפיקאית מקצועית + 
עיצוב ובניית אתרים פנויה 

למשרה בירושלים
053-3193526

tsery0533193526@gmail.com)47-48ח(_____________________________________________

נאים
ת

נים!
מצוי מחפשים

אותך�אצֹלינו!

פֱקס: 03-6338889 03-633-8888 משרִד�ראשי

ֹלמעון�איכותי�בפרִדס�כץ

ִדרושות

גננת

מטפֹלות�מסורות

מייֹל: 054-8413913 rdm@rdm.co.ilאסתר:

⋅מלקט/ת- לאתר און ליין בבני ברק
⋅קופאי/ת- משמרות בוקר וערב

⋅אחמש/ית- ערב

שכר ותנאים טובים 
למתאימים/ות!

hr2@netivc.co.il :קו"ח למייל

דרושים/ות

לפרטים: 050-7103245

 דרוש חונך עם אוטו, ל- 4 
פעמים בשבוע, 16 ש"ש, בב"ב 

_____________________________________________)48-49ל(054-8405183 054-6778363

 למעון בת"א דרושות 
מטפלות מנוסות, תנאים 

מצויינים, צוות חרדי
_____________________________________________)48-51ש(055-6703038 בתאל

 נהג לחלוקה ברמת 
אביב, רכב חובה, 

12:30-4:00, שכר מצוין 
_____________________________________________)48-49ש(051-5797730 משה

 דרושה אישה לפתיחת 
עסק עצמאי, בתחום השיווק, 

ליווי והדרכה צמודה
_____________________________________________)48-51ל(054-8449274

 בב"ב לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)45-4/22שד(052-7623142

 למעון בק. הרצוג 
דרושות מטפלות למשרה 

מלאה/חלקית, גמיש, 
תנאים מעולים
_____________________________________________)48-51ש(054-8411503

 עובד/ת לנקיון עסק 
)חנות מחסן ומשרד(, 
עבודה קבועה! לפעם 
_____________________________________________)48-51ש(בשבוע 052-7692238

 רפלקסולוג מעוניין לתת 
מס' טיפולים בחינם לצורך 

רכישת ניסיון לתעודה
_____________________________________________)48-49ח(052-7396092

 מעוניין לעזור בתחזוקת 
הבית תמורת לינה לפעם 

_____________________________________________)48-49ח(בשבוע 052-3595314

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים והגב מעוניין 
לעבוד בתחום/אפשרי בבית 

_____________________________________________)48-49ח(050-6651365

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(03-6199806 בערב

 זוג תוכי קוקטייל מזן 
מיוחד גוזלים עם עיניים 

אדומות 350 ש"ח כ"א ב"ב 
_____________________________________________)46-47ח(054-8412976

 משקולות יד 7 שקל לקילו 
_____________________________________________)46-47ח(053-3102754/5

 בהזדמנות רולר כחדש 
ורוד רק ב- 120 ש"ח בערב 

_____________________________________________)46-47ח(03-6163478

 כסאות גדולים לאופניים ב- 
_____________________________________________)46-47ח(60 שקל בב"ב 055-6768157

 פנס עם צופר 40 שקל 
_____________________________________________)46-47ח(בבני ברק 055-6768157

 תוכי מאולף מסוג קואקר 
יכול לדבר במחיר מציאה 390 

_____________________________________________)46-47ח(054-8483305

 בהזדמנות כלוב לארנבת 
מאובזר רק ב- 40 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(03-6163478

 למכירה 6 גירי הטלה + 
800 גר' אוכל לתוכים ב- 20 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח בערב 03-6163478

 מכונת תפירה מרדיקס 
_____________________________________________)46-47ח(500 ש"ח 054-7938941

 שובר לכובע בפרסטר 
בשווי 860 ש"ח ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(054-5671650

 בהזדמנות מזוודה גדולה 
כחדשה רק 180 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(050-9089110

 חוברות זמן מרתקות 
במחיר 25 ש"ח ליחידה 
_____________________________________________)46-47ח(בירושלים 052-7191446

 למכירה 2 זוגות אופניים 
לילדים לגיל 3-4 ולגיל 5 במצב 

חדש! כ"א 180 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)46-47ח(בערב! 054-2819921

 למכירה כיסוי לרכב חיצוני 
M חדש באריזה מתאים לכל 
_____________________________________________)46-47ח(רכב 150 ש"ח 052-2437292

 למכירה קסדה סגורה 
שנפתחת במצב חדש 250 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח נייד 052-2437292

 למכירה מגן ברכיים לרוכב 
אופניים ולאופנוע חדש של 
חברת לרט 150 ש"ח נייד 

_____________________________________________)46-47ח(052-2437292

 למכירה שער מברזל + 
משקוף + מנעול 500 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(054-2819921

 למכירה אופני הרים 24 
במצב חדש מגיל 10 350 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(עם הילוכים 054-2819921

 קישוט יוקרתי ונדיר לקיר 
אם אשכחך ירושלים כחדש! 

_____________________________________________)46-47ח(ב- 50 ש"ח 053-3123919

 מצלמת ילדים חדש 
באריזה ב- 40 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(054-8496586

 חליפת בגיר כחדשה מ' 
52 180 ש"ח זוג עניבות 20 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 02-5376012/5

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)46-47ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 אקווריום באורך מטר + 
משאבה דרוש תיקון רק 50 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח ב"ב 054-8412976

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 14 שקל 

_____________________________________________)46-47ח(054-8411267

 כסאות לאופניים 
חשמליות 50 שקל 

_____________________________________________)46-47ח(054-8411267

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)46-47ח(לרפידות דיסק 054-8411267

 למכירה תכולת בית כולל 
עגלת שוק ברזל 90 ש"ח 

בלבד + מדפסת עם סורק 
140 ש"ח + שידה 180 ש"ח 
עץ מלא + מסך מחשב 90 

ש"ח + מגהץ אדים 140 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(053-3076507

 למכירה מפזר חום 60 
ש"ח + אופניים תקינות 90 

ש"ח + שולחן כתיבה לבן + 
כסא גלגלים וידיות 100 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(בלבד 053-3076507

 למכירה מווזדה חזקה 
90 ש"ח + כיסא רכב 90 

ש"ח + סלקל 75 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)46-47ח(053-3076507

 למכירה אופנים מצב 
מצויין 140 ש"ח
_____________________________________________)46-47ח(053-3076507

 בקרים לחשמליות 350 
וואט 170 שקל 500 וואט 230 

_____________________________________________)46-47ח(שקל 055-6768157

 קבל מיקרו SD סנדיסק 
32 ג"ב מלא שיעורים משניות 

ותנ"ך, בחינם!! לפרטים: 
taamu100@gmail.com)45-48(_____________________________________________

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(050-4960603

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(050-4960603

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)46-47ח(500 ש"ח 050-4960603

 תוכונים ב- 35 ש"ח ליחיד 
_____________________________________________)46-47ח(בבני ברק 054-8423165

 אופניים לנוער מידה 24 
דרוש תיקון 100 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(055-6735837

 מייק אפ לנקום בהיר 50 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 052-7157077 ב"ב

 בושם לוליטה למפיקה 
100 מ"ל כמעט חדש 150 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 052-7157077

 בושם נרסיסו רודריגל 100 
מ"ח כמעט חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(052-7157077

 אופנים לילדים דרוש תיקון 
_____________________________________________)46-47ח(50 ש"ח 052-7157077

 2 בובות ניו יורק תואמות 
במצב מצוין 60 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)46-47ח(052-7157077

 בית הטלה לתוכים 15 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח בלבד 050-4135002

 כיריים בילדאין 4 להבות 
סאוטר שחור תקינות 200 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 052-3463482

 מעמד מרשים ל- 2 נרות 
שבת + הברכה 100 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(052-3463482

 קלטות וידאו כ"א 20 ש' 
_____________________________________________)46-47ח(סרטים חינוכיים 054-8483032

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 45 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(למדף בב"ב 052-7600336

 אהיל לבן דמוי תחרה 
לתליה מהתקרה 40 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(בב"ב 052-7600336

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)45-46ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 מציאה!! גרבים אלסטיות 
חדשות! )ירך( לחץ L2 חברת 

ונוטרין בסך: 140 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(050-4176661

 למסירה תיק סמינר תקנון 
בצבעי כחול תכלת מצב מצוין 

_____________________________________________)45-46ח(בב"ב 052-7600336

 ארון ויטרינה קטן בצבע 
לבן עתיק רק 150 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(050-9089110

 חוברות זמן מרתקות 
במחיר 25 ש"ח ליחידה 
_____________________________________________)45-46ח(בירושלים 052-7191446

 בהזדמנות מזוודה גדולה 
כחדשה רק 180 ש"ח -050

_____________________________________________)45-46ח(9089110

 כיור במידה קטנה איכותי 
_____________________________________________)45-46ח(חדש 500 ש"ח 050-8557339

 חגז חדש באריזה 300 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 050-4166201

 אקווריום באורך מטר + 
משאבה דרוש תיקון רק 60 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח ב"ב 054-8412976

 למכירה שער מברזל 
במצב מצויין מחיר מציאה 500 
ש"ח + אופניים לילדים קטנים 

_____________________________________________)45-46ח(130 ש"ח 054-2819921

 כרית נוחות למיטה עמינח 
כמעט חדשה גודל 60*60 

בב"ב 80 ש"ח במקום 180 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 052-7600336

 תופסן חדש לפלאפון עם 
זרוע מתכווננת וגמישה ב- 70 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 052-7154435

 דיסק שמע ל"ג בעומר 
במירון ווברמן 8 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)45-46ח(052-7600336

 למכירה שמלת ערב 
יפה ואיכותית מידה 44 כולל 

שרשרת וצמיד 400 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(054-5482231

 למכירה סט תכשיטים 
לכלה שרשרת עגילים וצמיד 
בצבע כסף יפה ואיכותי 300 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 054-5482231

 מציאה!! סילונית 
איכותית חדשה 5 פיות עם 

אחריות 99 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(054-8490548

 שמלת חתונה שחור 
זהב מידה 14 150 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)45-46ח(052-7600336

 שמלת מעצבים חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)45-46ח(058-3233170

 גליונות עיתון ילדים 
מגדלור כרוכים בכריכה חזקה 

20 ש"ח לכרך ב"ב
_____________________________________________)45-46ח(052-7600336

 למכירה 2 ז'קטים בנים 
אנג'לס ואלטון מידה 10 תכלת 

וכחול דוגמא עדינה 30 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(כ"א 054-8452546

 למכירה ווסטים אנג'לס 
מידות 7 ו- 10 חאקי עם 

דוגמא 20 ש"ח כ"א
_____________________________________________)45-46ח(054-8452546
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